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 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: N°20/2019   

PREGÃO PRESENCIAL: N° 23/2019 - REGISTRO DE PREÇOS  
  
O MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA, ESTADO DE MATO GROSSO, Pessoa Jurídica de Direito Público, 
inscrita no CNPJ/MF sob o n. º 24.772.154/0001-60, com sede administrativa na Rua Mato Grosso, n.º 84, 
Centro, na cidade de Castanheira - MT, neste ato representado pela Prefeita Municipal, MABEL DE FÁTIMA 
ALMICI MILANEZI, brasileira, casada, Prefeita Municipal, portadora da Cédula de Identidade CI RG n.º 
2.757.004-5 SSP/MT e inscrito no CPF/MF sob o n.º 021.903.808-20, residente nesta cidade de Castanheira 
- MT, RESOLVE registrar os preços da empresa POTENCIA COMERCIO PRODUTOS INFORMATICA 
EIRELI, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob nº 17.874.189/0001-44 com sede na 
Av. Dometildes Rocha Lima, nº 03, Quadra 04, Bairro Jardim Mossoró, Cuiabá - MT, neste ato 
representado pelo Sr. Diego Armando Aragão, maior, brasileiro, portador da CI RG N.º 27889769 
SSP/MT e do CPF/MF sob o n.º 020.233.431-78, doravante denominada simplesmente FORNECEDOR, nos 
termos do Pregão Presencial nº 23/2019, ao REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO 
MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA/MT, atendendo as condições previstas no Edital e as constantes desta Ata 
de Registro de Preços, conforme as Leis n. 10.520/2002 e 8.666/93 e suas alterações, em conformidade com 
as disposições a seguir:  
  
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
  
1.1  REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, 
PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA/MT, ESTADO DE 
MATO GROSSO, conforme especificações e condições constantes no Anexo I desta Ata de Registro de 
Preço:  
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO DO 
PRODUTO 

UNID QTDE MARCA REF. VLR UNIT. R$ VLR TOTAL R$ 

01 Apito esportivo de aço 
inoxidável a prova de 

ferrugem, com dedal, cor 
preta 

UNID 8 STADIUM R$17,50 R$140,00 

02 Bambolê material PVC, 
diâmetro 0,60 m, aplicação 

em práticas esportivas, 
certificado do imnetro 

UNID 50 CARLU R$3,90 R$195,00 

03 Bola de futebol de campo 
laminado pu Wind ultra, 
tecnologia termo fusion 

miolo substituível e 
lubrificado, sem absorção 
de água, 64 a 66 cm peso 

de 360 a 390 gramas 

UNID 20 STADIUM R$50,90 R$1.018,00 

04 Bola futsal de 62 a 64 cm, 
peso 410 a 440 gramas, 

revestimento pu ultraline, 
miolo substituível e 

lubrificado 

UNID 39 STADIUM R$127,90 R$4.988,10 

05 Bola de futsal infantil 
termotec 52-54 cm 

UNID 28 STADIUM R$99,00 R$2.772,00 

06 Bola de voleibol 
composição: pvc, miolo 
slip system, removível e 

lubrificado, 18 gomos 

UNID 11 STADIUM R$50,90 R$559,90 

07 Bola oficial de vôlei com 
16 gomos e menos 

junções micro filamentos 
em poliamida, 260-280 
gramas, circunferência 
aproximada de 65 cm 

UNID 8 STADIUM R$67,90 R$543,20 

08 Bola de basquetebol, 
microfibra de pu, peso: 

600-650 gramas, 
circunferência:75-78 cm 

UNID 5 STADIUM R$111,90 R$559,50 
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09 Bola de basquetebol, 
composição de borracha 

vulcanizada, câmara 
debutil, miolo removível, 
peso: 600 a 650 gramas, 

circunferência 74 a 78 cm 

UNID 3 STADIUM R$45,00 R$135,00 

12 Bomba de encher bola, 
tecnologia Double 

UNID 6 STADIUM R$19,90 R$119,40 

13 Bola handebol, material 
couro, peso cheia de 425 a 
475 g, características 
adicionais: oficial, 
costurada, circunferência 
58 a 60 cm, modelo 
masculina/H3L, cor 
branca. 

UNID 12 STADIUM R$79,90 R$958,80 

19 Colete para treino, dupla 
face, 100% poliéster 

modelo fechado, 
numerado 

UNID 20 TRB R$19,00 R$380,00 

20 Colete de treino infantil 
masculino e feminino, 

100% poliéster, modelo 
furadinho, gola redonda, 

manga regata, p,m,g. 

UNID 156 TRB R$9,85 R$1.536,60 

22 Cones de plástico para 
treino 23 cm 

UNID 50 PENALTY R$6,30 R$315,00 

23 Cronometro digital 
profissional a prova 

d’água 

UNID 4 VOLLO R$43,90 R$175,60 

24 Colchonete para 
treinamento 

1,00x0,50x0,03 cm-azul 

UNID 20 ORTHOVIDA R$34,30 R$686,00 

33 Kit treinamento funcional 
(kit 1 escada+ 10 half 
cone+8 cones com 
barreira colorido) 

UNID 2 VOLLO R$237,90 R$475,80 

39 Rede de futebol society, 
fio 4,0 de polipropileno de 
alta resistência malha 14, 

tamanho 6,20x2,30m 
lateral superior 0,40-

inferior 1,50m 

PAR 8 SPITTER R$271,90 R$2.175,20 

40 Rede de voleibol fio 2.5 
mm,4 faixas 

UNID 5 SPITTER R$118,90 R$594,50 

41 Rede para aro de basquete 
confeccionada em 

polipropileno, fio 4,0 mm, 
malha 7x7 cm, altura 
montada 40 cm, cor 

branca 

PAR 4 SPITTER R$25,40 R$101,60 

42 Rede de futebol de campo 
modelo tradicional, fio de 
polietileno(nylon) 6mm, 

tamanho 7,50m por 2,50 m 
e profundidade 2,00 m 

malha 10x10 cm 

PAR 2 SPITTER R$550,00 R$1.100,00 

43 Rede de futsal fio 08 
malha 12 

PAR 4 SPITTER R$298,00 R$1.192,00 

44 Shorts de arbitragem 
(bermuda com dois bolsos 
laterais, um interno para 

moeda, cor preto, 
tamanho G 

UNID 4 PENALTY R$94,00 R$376,00 

      TOTAL GERAL                     (VINTE UM MIL NOVENTA E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS) R$21.097,20 
 
1.2 Este instrumento não obriga o ORGÃO a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer 
licitações específicas para aquisição do objeto, obedecida à legislação pertinente, sendo assegurada ao 
detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições.  
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CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
  
2.1 A presente Ata terá validade por 12 meses, contados a partir de sua assinatura;  
2.2. 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 E DA 
FISCALIZAÇÃO.  
  
3.1 O gerenciamento deste instrumento caberá a Prefeitura Municipal de Castanheira-MT, por meio do 
Departamento de Compras Municipal, devendo ser observado o aspecto operacional e jurídico, assim como o 
acompanhamento e a fiscalização da presente Ata de Registro de Preços que também será realizado pelo 
Departamento de Compras Municipal.  
  
CLÁUSULA QUARTA – DO(S) LOCAL (IS) E PRAZO(S) DE ATENDIMENTO  
  
4.1 A entrega dos materiais deverá ser efetuada na medida em que for requisitada e a contar da 
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO a ser expedida pela Secretaria Municipal de Administração, 
fracionadamente, tendo como local de entrega o Município de Castanheira - MT.  
   
CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO  
  
5.1 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;  
5.2 As aquisições dos materiais registrados neste instrumento serão efetuadas através Nota de Empenho, 
emitida pela Prefeitura Municipal de Castanheira, contendo: o nº da Ata, o nome da empresa, o objeto, a 
especificação, o endereço e a data de entrega;  
5.3. Os materiais licitados serão verificados em relação à conformidade, qualidade, vencimento e quantidade 
de acordo com o Edital, após o recebimento dos mesmos e apresentação de nota fiscal;  
5.4. Os materiais deverão ser entregues juntamente com sua Nota Fiscal, obedecendo rigorosamente o 

solicitado;  

5.5 O recebimento não excluirá a Adjudicatária da responsabilidade civil, nem ético-profissional, pelo perfeito 

fornecimento do objeto, dentro dos limites estabelecidos pela Lei 8.666/93;  

5.6 A Adjudicatária ficará obrigada a corrigir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto desta Ata de 

Registro de Preços em que se verificar vícios ou incorreções resultantes dos materiais fornecidos;  

5.7 A Prefeitura Municipal de Castanheira rejeitará, no todo ou em parte, o fornecimento dos materiais em 

desacordo com a Nota de Autorização de Despesas e com as normas deste Edital;  

5.8 O Fornecedor responsabilizar-se-á pelas despesas com impostos, encargos sociais, trabalhistas, 
previdenciários, fretes e demais despesas eventuais, que porventura sobrevier do presente objeto.  
  
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR  
  
6.1 O Fornecedor deverá entregar os itens registrados em Ata imediatamente após emissão da Nota de 
Autorização de Despesas, nas quantidades nela especificadas, conforme estipulado nas cláusulas anteriores, 
salvo se houver pedido formal de prorrogação deste, devidamente justificado pela licitante/Fornecedor e 
acatado por esta Prefeitura, sem nenhum custo adicional;  
6.2 A empresa se obrigará em um prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a solucionar quaisquer problemas 
com os itens adquiridos, inclusive com reposição dos mesmos se por ventura não estiverem atendendo as 
finalidades propostas, desde que a reclamação esteja devidamente documentada pela unidade e descartadas 
o uso inadequado;  
6.3 O Fornecedor fica obrigado a aceitar nas mesmas condições de fornecimento acréscimos de até 25% do 
valor total da Ata de Registro de Preços;  
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6.4 São obrigações do FORNECEDOR, além das demais previstas nesta Ata e no Edital:  
I - executar o fornecimento dos materiais dentro dos padrões estabelecidos pela Prefeitura, de acordo 
com o especificado nesta Ata de Registro de Preços, responsabilizando-se por eventuais prejuízos 
decorrentes do descumprimento de qualquer cláusula ou condição aqui estabelecida;  
II - cumprir a data e horário da entrega, não sendo aceitos os materiais que estiverem em desacordo 
com as especificações constantes deste instrumento, nem quaisquer pleitos de faturamentos extraordinários 
sob o 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 a Prefeitura, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que 
verificar quando da execução da ATA;  
IV - dispor-se a toda e qualquer fiscalização da Prefeitura, no tocante ao fornecimento dos materiais, 
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 materiais cujo fornecimento incumbe ao detentor do preço registrado, não 
poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução do objeto desta 
ATA e não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais 
condições estabelecidas;  
VII - comunicar imediatamente à Prefeitura Municipal qualquer alteração ocorrida no endereço, conta 
bancária e 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 dos materiais a que se obrigou, cabendo-lhe, 
integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida pela 
Prefeitura;  
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 o Fornecedor adotar todas as medidas 
preventivas, com fiel, 
observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais 
vigentes; XI – não transferir, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação;  
XII - manter todas as condições de habilitação exigidas na presente licitação;  
XIII - indicar o preposto e seu substituto, que ficará responsável pelo controle das solicitações, bem como 

pelos esclarecimentos de dúvidas quando da execução contratual;  
XIV - Ser responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscal, comercial e outras despesas 

que se façam necessárias ao fornecimento dos materiais.  
  
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES DO FORNECEDOR  
  
7.1 São responsabilidades do FORNECEDOR:  
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 a fiscalização ou 
acompanhamento pela Prefeitura;  
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 - toda e quaisquer multas, indenizações ou despesas impostas a Prefeitura 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 ao Órgão/Entidades, que ficará, de pleno 
direito, autorizada a descontar, de qualquer pagamento devido ao Fornecedor, o valor correspondente.  
7.2 O fornecedor autoriza ao Órgão/Entidade, 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.  
  
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO ORGÃO/ENTIDADE  
  
8.1 A Prefeitura Municipal de Castanheira, obriga-se a:  
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I - indicar os locais e horários em que deverão ser entregues os materiais;  
II - receber os materiais nos termos, prazos e condições estabelecidas no edital;  
II - permitir ao pessoal do Fornecedor, acesso ao local da entrega dos materiais desde que 
observadas as normas de segurança;  
III - notificar o Fornecedor de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento dos 
materiais; 
IV  - efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas nesta ATA;  
V         - fiscalizar a entrega do objeto licitado;  
VI         - notificar a licitante vencedora, por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e 

quaisquer débitos de sua responsabilidade;  
VII        - aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento.  

8.2 Caberá à Prefeitura promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os 
preços registrados permanecem compatíveis com os praticados no mercado;  
8.3 Caberá à Prefeitura receber o bem adjudicado, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e 
condições estabelecidas neste edital;  
8.4 O recebimento provisório dar-se-á pela Prefeitura Municipal de Castanheira, por meio de seu 
responsável, no ato da entrega do bem e da nota fiscal pela adjudicatária, sendo que este 
recebimento não implica a sua aceitação;  
8.5 O recebimento definitivo dar-se-á após a verificação do cumprimento das especificações do 
bem, nos termos do presente edital, no prazo máximo de 90 (noventa) dias;  
8.6 O objeto adjudicado será recusado se não for condizente com o solicitado pela Prefeitura 
Municipal de Castanheira;  

8.7. Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado;  
8.8 Caso haja a intenção de adesão ao registro de preço por outro órgão não participante – “Caronas”, estes 
deverão manifestar seu interesse junto ao órgão gerenciador da Ata, para que este indique os possíveis 
fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecidos a ordem de classificação;  

8.8.1. Caberá ao Órgão Gerenciador, Prefeitura Municipal de Castanheira, buscar oficialmente, junto 
ao fornecedor registrado na Ata de Registro de Preços, sobre a aceitação ou não do fornecimento, 
condicionado ainda ao não prejuízo das obrigações anteriormente assumidas;  
8.8.2. Em todos os casos as quantidades adicionais adquiridas não poderão exceder a 25% dos 
quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços, conforme estabelecido no § 1º art. 65 da Lei 
8.666, de 21 de junho de 1993.   

  
CLÁUSULA NONA – DA DOTAÇÃO  
  
9.1. As despesas decorrentes do Registro de Preços, objeto desta Ata, correrão à conta das seguintes 
dotações orçamentárias próprias e constantes no orçamento de 2019/2020: 
 
587   12.361.0013.3390.30 – 2019 – Manutenção do Ensino Fundamental. 
272   08.244.0023.3390.30 – 2049 – Serviços de Assistência Social.  
342   27.812.0028.3390.30 – 2053 – Manutenção das Atividades Esportivas.  

  
CLÁUSULA DÉCIMA – DO PAGAMENTO  
  
10.1 O pagamento ao FORNECEDOR será realizado semanalmente, conforme entrega dos materiais, sendo 
imediata a entrega do material conforme apresentação da Nota Fiscal, através de depósito bancário ou 
transferência para a conta do Fornecedor.  
10.2 No preço a ser pago deverão estar inclusas todas as despesas inerentes a: impostos, encargos sociais, 
tributários, trabalhistas e comerciais, fretes, enfim todas as despesas necessárias ao fornecimento dos 
materiais;  
10.3 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;  
10.4 Para cada Nota de Autorização de Despesa, o Fornecedor deverá emitir uma única nota fiscal/fatura;  
10.5 Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará 
aceitação definitiva do fornecimento dos materiais;  
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10.6 A Prefeitura não efetuará pagamento de título descontado ou por meio de cobrança em banco, bem 
como os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de “factoring”;  
10.7 As despesas bancárias decorrentes de transferências de valores para outras praças serão de 
responsabilidade da adjudicatária.  
  
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS  
  
11.1 Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida a 
revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumento, na hipótese de 
sobrevir fatos supervenientes imprevisíveis, ou previsíveis, porém, de consequências incalculáveis, 
retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior caso fortuito, fato do 
príncipe e fato da administração, nos termos do art. 65, II, “d” e § 5º da Lei 8.666/93, desde que devidamente 
comprovado;  
11.2 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 aquele 
vigente no mercado à época do registro;  
11.3 Caso o preço registrado se tornar superior à média dos preços de mercado, a Prefeitura, solicitará ao 
Fornecedor, mediante correspondência, redução do preço registrado;  
11.3.1 Havendo negociação para fins de revisão de preço, deverá aguardar o prazo mínimo de 90 (noventa) 
dias e o preço alterado somente estará em vigor após a publicação do ato.  
11.4 Será considerado compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiores à 
média daqueles apurados pela Prefeitura Municipal de Castanheira-MT;  
11.5 A revisão de preços será feita com fundamento em planilhas de composição de custos e/ou preço de 
mercado.  
  
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.  
  
12.1 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 nesta Ata de Registro de Preços;  
b) Quando o Fornecedor não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo 

estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;  
c) Quando o Fornecedor der causa a rescisão administrativa da Nota Empenho decorrente deste Registro de  

Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93;  
d) Em qualquer hipóteses de inexecução total ou parcial da Nota Empenho decorrente deste Registro;  
e) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;  
f) Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas.  

12.2 Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado por 
correspondência com aviso de recebimento, a qual será juntada ao processo administrativo da 
presente ATA;  
12.3 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação 
será feita por publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da 
última publicação;  
12.4 A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita 
pela Prefeitura Municipal, facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas 
nesta Ata;  
12.5 Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do 
FORNECEDOR, relativas ao fornecimento dos materiais;  
12.6 Caso a Prefeitura não se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu exclusivo critério, 
poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o FORNECEDOR 
cumpra integralmente a condição contratual infringida.  

  
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA SUBSTITUIÇÃO DE ITEM  

13.1 O Fornecedor poderá solicitar a substituição do bem registrado em Ata por outro de mesma espécie e 
gênero, porém, de outra marca, no caso de ocorrência de fato superveniente, devidamente comprovado, que 
independe de sua vontade, sem qualquer acréscimo no valor anteriormente registrado;  
13.2 Caberá ao órgão gerenciador a análise técnica e jurídica quanto à possibilidade de atender a substituição 
do material registrado;  
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13.3 Havendo a substituição do material, conforme itens anteriores, o material substituído somente estará em 
vigor após aditivo à Ata de Registro de Preço.  
  

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS PENALIDADES  
  
14.1 Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, garantida a prévia defesa em processo regular, o 
FORNECEDOR ficará sujeito às seguintes penalidades, previstas no artigo 87 da Lei n. 8.666/93, e na Lei n. 
10.520/2002, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis:  
I) Advertência, nas hipóteses de execução irregular do Registro de Preços, que não resulte prejuízo para o 

serviço desta administração;  
II) Multa de 10% do valor da Ata;  
III) Suspensão temporária para licitar e contratar com este Órgão, por período de até 02 (dois) anos, nas 

hipóteses e nos termos dos artigos 7º da Lei n. 10.520/2002;  
IV) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 

02 (dois) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a autoridade que aplicar a penalidade, nos termos do art. 87, inciso IV, da Lei n. 
8.666/93.  

14.2 A penalidade de advertência será aplicada em caso de faltas ou descumprimento de cláusulas 
contratuais que não causem prejuízo à Prefeitura e à terceiros que necessitem do produto registrado 
na presente Ata, e será lançada no Cadastro de Fornecedores do Município;  

14.3 O FORNECEDOR sujeitar-se-á à multa de 1% (um por cento) incidente sobre o valor total da Nota 
de Empenho, por dia de atraso injustificado, limitado esta a 10 (dez) dias, após o qual será considerado 
inexecução da Ata de Registro de Preços;  

14.4 Caso o fornecedor não solucione quaisquer problemas advindos da aquisição dos materiais 
sofrerá multa, consoante o caput e §§ do art. 86 da Lei no 8.666/93 e alterações posteriores, da 
seguinte forma: a) atraso até 2 (dois) dias, multa de 2% (dois por cento);  

b) a partir do 3o (terceiro) até o limite do 5o (quinto) dia, multa de 4% (quatro por cento), caracterizando-se a 
inexecução total da obrigação a partir do 6o (sexto) dia de atraso.  
14.5 A partir do 6º (sexto) dia de atraso, caracterizar-se-á a inexecução total da obrigação, e poderá a 
Prefeitura, a seu exclusivo critério, rescindir a ATA, ficando o Fornecedor impedido de licitar com a 
Administração Pública por um prazo de 02 (dois) anos;  
14.6 A multa, eventualmente imposta ao Fornecedor, será automaticamente descontada da fatura a que fizer 
jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Caso a Fornecedor não tenha nenhum valor 
a receber desta Prefeitura, ser-lhe-á concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados de sua intimação, 
para efetuar o pagamento da multa. Após esse prazo, não sendo efetuado o pagamento, seus dados serão 
encaminhados ao Órgão competente para que seja inscrita na dívida ativa do Município, podendo, ainda a 
Administração proceder à cobrança judicial da multa;  
14.7 As multas previstas nesta seção não eximem o Fornecedor da reparação dos eventuais danos, perdas 
ou prejuízos que seu ato punível venha causar à Administração;  
14.8 Se o Fornecedor não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da 
intimação, o respectivo valor será descontado dos créditos que esta possuir com esta Prefeitura, e, se estes 
não forem suficientes, o valor que sobejar será encaminhado para inscrição em Dívida Ativa e execução pelo 
Município de Castanheira - MT;  
14.9 A penalidade de suspensão temporária para licitar e contratar com esta Prefeitura pelo prazo de até 02  
(dois) anos, será lançada no Cadastro Municipal de Fornecedores e poderá ser aplicada em casos de 
reincidência em descumprimento de prazo contratual ou ainda descumprimento total ou parcial da obrigação, 
mesmo que desses fatos não resultem prejuízos à Prefeitura ou terceiros;  
14.10 A penalidade de declaração de inidoneidade poderá ser proposta:  
a) Se o FORNECEDOR descumprir ou cumprir parcialmente obrigação contratual, desde que desses fatos 

resultem prejuízos ao Órgão/Entidade;  
b) Se o FORNECEDOR sofrer condenação definitiva por prática de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer 

tributos, ou deixar de cumprir suas obrigações fiscais ou parafiscais;  
c) Se o FORNECEDOR tiver praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação.  

14.11 As sanções previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei 8.666/93, poderão ser aplicadas 
juntamente com a multa;  
14.12 A penalidade de declaração de inidoneidade, aplicada pela competente autoridade, após a 
instrução do pertinente processo no qual fica assegurada a ampla defesa do FORNECEDOR, será 
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lançada no Cadastro Municipal de Fornecedores, implicando a inativação do cadastro, 
impossibilitando o fornecedor ou interessado de relacionar - se com a Administração Federal e 
demais órgãos/entidades integrantes do Cadastro Municipal;  
14.13 A falta de material não poderá ser alegada como motivo de força maior e não eximirá o 
FORNECEDOR das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento das obrigações 
estabelecidas nesta ATA.  

  
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
  
15.1 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 à presente Ata de Registro de Preços;  
II - integram esta Ata, o Edital de Pregão Presencial nº 23/2019 e seus anexos e as propostas da 
empresas classificadas para cada grupo, por ITEM.  
  
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO  

As partes contratantes elegem o foro de Juína - MT 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 duas vias arquivadas na sede da CONTRATANTE, na forma do art. 60 da Lei 
8 666 de 21/06/93  

  
 

Castanheira MT, em 28 de Junho de 2019.  
 
 
 
 

  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA  

CNPJ/MF N. º 24.772.154/0001-60  
MABEL DE FATIMA MELANEZI ALMICI  

PREFEITA  
CONTRATANTE  

 
 
 
  

POTENCIA COMERCIO PRODUTOS INFORMATICA EIRELI   
CNPJ/MF: 17.874.189/0001-44 
REPRESENTANTE LEGAL 

DIEGO ARMANDO ARAGÃO   
CPF/MF n. º 020.233.431-78 

CONTRATADO  
  

TESTEMUNHAS:  
  
   

 

Sonia Aparecida Pereira 

  CPF: 622.012.391-34  

   Elis Marina S. Vieira  

CPF 736.501.611-68  
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 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: N°21/2019   

PREGÃO PRESENCIAL: N° 23/2019 - REGISTRO DE PREÇOS  
  
O MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA, ESTADO DE MATO GROSSO, Pessoa Jurídica de Direito Público, 
inscrita no CNPJ/MF sob o n. º 24.772.154/0001-60, com sede administrativa na Rua Mato Grosso, n.º 84, 
Centro, na cidade de Castanheira - MT, neste ato representado pela Prefeita Municipal, MABEL DE FÁTIMA 
ALMICI MILANEZI, brasileira, casada, Prefeita Municipal, portadora da Cédula de Identidade CI RG n.º 
2.757.004-5 SSP/MT e inscrito no CPF/MF sob o n.º 021.903.808-20, residente nesta cidade de Castanheira 
- MT, RESOLVE registrar os preços da empresa P. MOREIRA LIMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, 
pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob nº 21.395.275/0001-41 com sede na Rua 
Clóvis Hugueney, nº 70, Bairro Centro, Várzea Grande - MT, neste ato representado pela Sra. Patrícia 
Moreira de Lima, maior, brasileira, portadora da CI RG N.º 19949880 SSP/MT e do CPF/MF sob o 
n.º040.081.251-75, doravante denominada simplesmente FORNECEDOR, nos termos do Pregão Presencial 
nº 23/2019, ao REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 
ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA/MT, 
atendendo as condições previstas no Edital e as constantes desta Ata de Registro de Preços, conforme as 
Leis n. 10.520/2002 e 8.666/93 e suas alterações, em conformidade com as disposições a seguir:  
  
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
  
1.1  REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, 
PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA/MT, ESTADO DE 
MATO GROSSO, conforme especificações e condições constantes no Anexo I desta Ata de Registro de 
Preço: 
  
ITEM ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO UNID QTDE MARCA REF. VLR UNIT. R$ VLR TOTAL R$ 

10 Bolsa para uniforme, composição 100% 
sintético, dimensões de 50x67x23 cm, 

capacidade: 2 jogos de uniformes 
completos 

UNID 02 HJ R$59,92     R$119,84 

11 Bolsa para massagem com 6 bolsos laterais, 
2 bisnagas para fluídos e um isopor, altura 

de 25 cm, largura 21 cm, comprimento:28cm 

UNID 02 HJ R$71,92     R$143,84 

14 Calibrador tipo caneta digital UNID 02 MAGUSSY R$19,47     R$38,94 
15 Cartão de arbitragem em pvc impermeável PAR 04 PANGUÉ R$5,87     R$23,48 
16 Camisa de arbitragem, detalhes recorte com 

viés, dois bolsos com abertura rápida 
vélero, tamanho G 

UNID 04 PLAY FAIR R$50,92     R$203,68 

17 Camisetas comuns, cores diversas, 
confeccionada em malha piquet liso, 100% 

algodão 

UNID 100 VM R$34,90  R$3.490,00 

18 Caneleira para piscina feita em E.V.A PAR 40 DUCALE R$26,32   R$1.052,80 
21 Cones de treinamento PVC, 80 cm, cores 

variáveis 
UNID 20 PLASTISUL R$23,92 R$478,40 

25 Corda, material seda, tipo trançada, 
diâmetro 12mm, ponto ruptura 1000 kgf, 
características adicionais duas capas, 

resistente á umidade 

METROS 50 RIOMAR         R$2,40 R$120,00 
 
 
 

26 Estatuetas atletismo 12 cm UNID 12 JEBS R$18,32 R$219,84 
27 Estatuetas vôlei 16 cm UNID 8 JEBS R$18,32 R$146,56 
28 Halter para piscina de E.V.A 2KG PAR 10 DUCALE R$33,65 R$336,50 
29 Halter para piscina de E.V.A 3KG PAR 10 DUCALE R$50,32 R$503,20 
30      Halter para piscina de E.V.A 4KG PAR 10 DUCALE R$55,92 R$559,20 
31 Jogo de camisa futsal uniforme esportivo 

para futsal completo 
JG 04 PLAY FAIR  R$871,00    R$3.484,00 

32 Jogo de camisa/ uniforme esportivo futebol 
de campo completo (camisas, calções, 

calças e meiões) 

JG 04 PLAY FAIR     R$1.438,40   R$5.753,60 

34 Boia espaguete tipo macarrão para piscina UNID 50 DUCALE R$7,57 R$378,50 
35 Meia para hidroginástica UNID 24 SELENE R$16,92 R$406,08 
36 Medalha, material metal, banhada na cor 

dourada, prata ou bronze, conforme 
demanda, espessura de 4,0 mm 

UNID 450 CRESPAR R$2,90    R$1.305,00 

37 Medalha, material metal, banhada na cor UNID 200 CRESPAR R$2,20 R$440,00 
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dourada, prata ou bronze, conforme 
demanda, espessura de 3,0 mm 

38 Prancha natação, material borracha E.V.A, 
tamanho grande, espessura 30 mm, 

características adicionais flexível 

UNID 20 DUCALE R$22,87 R$457,40 

44 Shorts de arbitragem (bermuda com dois 
bolsos laterais, um interno para moeda, cor 

preto, tamanho G 

UNID 04 PLAY FAIR R$33,92 R$135,68 

45 Troféu 104 cm de altura UNID 08 JEBS  R$222,22   R$1.777,76 
46 Troféu 70 cm de altura UNID 08 JEBS R$84,92 R$679,36 
47 Troféu 55 cm de altura UNID 08 JEBS R$40,72 R$325,76 
48 Troféu 63 cm de altura UNID 04 JEBS R$45,82 R$183,28 
49 Troféu 43 cm de altura UNID 04 JEBS R$40,46 R$161,84 
50 Troféu 64 cm de altura UNID 08 JEBS R$49,90 R$399,20 
51 Troféu 47 cm de altura UNID 04 JEBS R$40,72 R$162,88 
52 Troféu 46 cm de altura UNID 04 JEBS R$44,90 R$179,60 
53 Troféu 53 cm de altura UNID 04 JEBS R$45,82 R$183,28 
54 Troféu 49 cm de altura UNID 04 JEBS R$45,82 R$183,28 
55 Troféu artilheiro com altura de 27 cm UNID 16 JEBS R$33,92 R$542,72 
56 Troféu goleiro com 28 cm de altura UNID 16 JEBS R$33,92 R$542,72 
57 Troféu em acrílico cristal 6mm, com base em 

mdf 15 mm+adesivo com descrição da 
modalidade e brasão do município com 

recorte laser em alto relevo 40x26 

UNID 10 PAITER  R$135,92    R$1.359,20 

58 Troféu em acrílico cristal 6mm, com base em 
mdf 15 mm+adesivo com descrição da 
modalidade e brasão do município com 
recorte laser em alto relevo 30X20 cm 

UNID 10 PAITER  R$110,42    R$1.104,20 

59 Troféu em acrílico cristal 6mm, com base em 
mdf 15 mm+adesivo com descrição da 
modalidade e brasão do município com 

recorte laser em alto relevo 25X17 

UND 10 PAITER R$86,90  R$869,00 

      TOTAL GERAL  (VINTE E OITO MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS E SESSENTA E 
DOIS CENTAVOS) 

R$28.450,62 

 
1.2 Este instrumento não obriga o ORGÃO a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer 
licitações específicas para aquisição do objeto, obedecida à legislação pertinente, sendo assegurada ao 
detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições.  
  
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
  
2.1 A presente Ata terá validade por 12 meses, contados a partir de sua assinatura;  
2.2. 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 E DA 
FISCALIZAÇÃO.  
  
3.1 O gerenciamento deste instrumento caberá a Prefeitura Municipal de Castanheira-MT, por meio do 
Departamento de Compras Municipal, devendo ser observado o aspecto operacional e jurídico, assim como o 
acompanhamento e a fiscalização da presente Ata de Registro de Preços que também será realizado pelo 
Departamento de Compras Municipal.  
  
CLÁUSULA QUARTA – DO(S) LOCAL (IS) E PRAZO(S) DE ATENDIMENTO  
  
4.1 A entrega dos materiais deverá ser efetuada na medida em que for requisitada e a contar da 
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO a ser expedida pela Secretaria Municipal de Administração, 
fracionadamente, tendo como local de entrega o Município de Castanheira - MT.  
   
CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO  
  
5.1 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;  
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5.2 As aquisições dos materiais registrados neste instrumento serão efetuadas através Nota de Empenho, 
emitida pela Prefeitura Municipal de Castanheira, contendo: o nº da Ata, o nome da empresa, o objeto, a 
especificação, o endereço e a data de entrega;  
5.3. Os materiais licitados serão verificados em relação à conformidade, qualidade, vencimento e quantidade 
de acordo com o Edital, após o recebimento dos mesmos e apresentação de nota fiscal;  
5.4. Os materiais deverão ser entregues juntamente com sua Nota Fiscal, obedecendo rigorosamente o 

solicitado;  

5.5 O recebimento não excluirá a Adjudicatária da responsabilidade civil, nem ético-profissional, pelo perfeito 

fornecimento do objeto, dentro dos limites estabelecidos pela Lei 8.666/93;  

5.6 A Adjudicatária ficará obrigada a corrigir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto desta Ata de 

Registro de Preços em que se verificar vícios ou incorreções resultantes dos materiais fornecidos;  

5.7 A Prefeitura Municipal de Castanheira rejeitará, no todo ou em parte, o fornecimento dos materiais em 

desacordo com a Nota de Autorização de Despesas e com as normas deste Edital;  

5.8 O Fornecedor responsabilizar-se-á pelas despesas com impostos, encargos sociais, trabalhistas, 
previdenciários, fretes e demais despesas eventuais, que porventura sobrevier do presente objeto.  
  
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR  
  
6.1 O Fornecedor deverá entregar os itens registrados em Ata imediatamente após emissão da Nota de 
Autorização de Despesas, nas quantidades nela especificadas, conforme estipulado nas cláusulas anteriores, 
salvo se houver pedido formal de prorrogação deste, devidamente justificado pela licitante/Fornecedor e 
acatado por esta Prefeitura, sem nenhum custo adicional;  
6.2 A empresa se obrigará em um prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a solucionar quaisquer problemas 
com os itens adquiridos, inclusive com reposição dos mesmos se por ventura não estiverem atendendo as 
finalidades propostas, desde que a reclamação esteja devidamente documentada pela unidade e descartadas 
o uso inadequado;  
6.3 O Fornecedor fica obrigado a aceitar nas mesmas condições de fornecimento acréscimos de até 25% do 
valor total da Ata de Registro de Preços;  
6.4 São obrigações do FORNECEDOR, além das demais previstas nesta Ata e no Edital:  
I - executar o fornecimento dos materiais dentro dos padrões estabelecidos pela Prefeitura, de acordo 
com o especificado nesta Ata de Registro de Preços, responsabilizando-se por eventuais prejuízos 
decorrentes do descumprimento de qualquer cláusula ou condição aqui estabelecida;  
II - cumprir a data e horário da entrega, não sendo aceitos os materiais que estiverem em desacordo 
com as especificações constantes deste instrumento, nem quaisquer pleitos de faturamentos extraordinários 
sob o 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 a Prefeitura, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que 
verificar quando da execução da ATA;  
IV - dispor-se a toda e qualquer fiscalização da Prefeitura, no tocante ao fornecimento dos materiais, 
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 materiais cujo fornecimento incumbe ao detentor do preço registrado, não 
poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução do objeto desta 
ATA e não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais 
condições estabelecidas;  
VII - comunicar imediatamente à Prefeitura Municipal qualquer alteração ocorrida no endereço, conta 
bancária e 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 dos materiais a que se obrigou, cabendo-lhe, 
integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida pela 
Prefeitura;  
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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 o Fornecedor adotar todas as medidas 
preventivas, com fiel, 
observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais 
vigentes; XI – não transferir, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação;  
XII - manter todas as condições de habilitação exigidas na presente licitação;  
XIII - indicar o preposto e seu substituto, que ficará responsável pelo controle das solicitações, bem como 

pelos esclarecimentos de dúvidas quando da execução contratual;  
XIV - Ser responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscal, comercial e outras despesas 

que se façam necessárias ao fornecimento dos materiais.  
  
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES DO FORNECEDOR  
  
7.1 São responsabilidades do FORNECEDOR:  
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 a fiscalização ou 
acompanhamento pela Prefeitura;  
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 - toda e quaisquer multas, indenizações ou despesas impostas a Prefeitura 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 ao Órgão/Entidades, que ficará, de pleno 
direito, autorizada a descontar, de qualquer pagamento devido ao Fornecedor, o valor correspondente.  
7.2 O fornecedor autoriza ao Órgão/Entidade, 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.  
  
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO ORGÃO/ENTIDADE  
  
8.1 A Prefeitura Municipal de Castanheira, obriga-se a:  
I - indicar os locais e horários em que deverão ser entregues os materiais;  
II - receber os materiais nos termos, prazos e condições estabelecidas no edital;  
II - permitir ao pessoal do Fornecedor, acesso ao local da entrega dos materiais desde que 
observadas as normas de segurança;  
III - notificar o Fornecedor de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento dos 
materiais; 
IV  - efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas nesta ATA;  
V         - fiscalizar a entrega do objeto licitado;  
VI         - notificar a licitante vencedora, por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e 

quaisquer débitos de sua responsabilidade;  
VII        - aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento.  

8.2 Caberá à Prefeitura promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os 
preços registrados permanecem compatíveis com os praticados no mercado;  
8.3 Caberá à Prefeitura receber o bem adjudicado, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e 
condições estabelecidas neste edital;  
8.4 O recebimento provisório dar-se-á pela Prefeitura Municipal de Castanheira, por meio de seu 
responsável, no ato da entrega do bem e da nota fiscal pela adjudicatária, sendo que este 
recebimento não implica a sua aceitação;  
8.5 O recebimento definitivo dar-se-á após a verificação do cumprimento das especificações do 
bem, nos termos do presente edital, no prazo máximo de 90 (noventa) dias;  
8.6 O objeto adjudicado será recusado se não for condizente com o solicitado pela Prefeitura 
Municipal de Castanheira;  

8.7. Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado;  
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8.8 Caso haja a intenção de adesão ao registro de preço por outro órgão não participante – “Caronas”, estes 
deverão manifestar seu interesse junto ao órgão gerenciador da Ata, para que este indique os possíveis 
fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecidos a ordem de classificação;  

8.8.1. Caberá ao Órgão Gerenciador, Prefeitura Municipal de Castanheira, buscar oficialmente, junto 
ao fornecedor registrado na Ata de Registro de Preços, sobre a aceitação ou não do fornecimento, 
condicionado ainda ao não prejuízo das obrigações anteriormente assumidas;  
8.8.2. Em todos os casos as quantidades adicionais adquiridas não poderão exceder a 25% dos 
quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços, conforme estabelecido no § 1º art. 65 da Lei 
8.666, de 21 de junho de 1993.   

  
CLÁUSULA NONA – DA DOTAÇÃO  
  
9.1. As despesas decorrentes do Registro de Preços, objeto desta Ata, correrão à conta das seguintes 
dotações orçamentárias próprias e constantes no orçamento de 2019/2020: 
 
587   12.361.0013.3390.30 – 2019 – Manutenção do Ensino Fundamental. 
272   08.244.0023.3390.30 – 2049 – Serviços de Assistência Social.  
342   27.812.0028.3390.30 – 2053 – Manutenção das Atividades Esportivas.  

  
CLÁUSULA DÉCIMA – DO PAGAMENTO  
  
10.1 O pagamento ao FORNECEDOR será realizado semanalmente, conforme entrega dos materiais, sendo 
imediata a entrega do material conforme apresentação da Nota Fiscal, através de depósito bancário ou 
transferência para a conta do Fornecedor.  
10.2 No preço a ser pago deverão estar inclusas todas as despesas inerentes a: impostos, encargos sociais, 
tributários, trabalhistas e comerciais, fretes, enfim todas as despesas necessárias ao fornecimento dos 
materiais;  
10.3 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;  
10.4 Para cada Nota de Autorização de Despesa, o Fornecedor deverá emitir uma única nota fiscal/fatura;  
10.5 Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará 
aceitação definitiva do fornecimento dos materiais;  
10.6 A Prefeitura não efetuará pagamento de título descontado ou por meio de cobrança em banco, bem 
como os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de “factoring”;  
10.7 As despesas bancárias decorrentes de transferências de valores para outras praças serão de 
responsabilidade da adjudicatária.  
  
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS  
  
11.1 Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida a 
revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumento, na hipótese de 
sobrevir fatos supervenientes imprevisíveis, ou previsíveis, porém, de consequências incalculáveis, 
retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior caso fortuito, fato do 
príncipe e fato da administração, nos termos do art. 65, II, “d” e § 5º da Lei 8.666/93, desde que devidamente 
comprovado;  
11.2 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 aquele 
vigente no mercado à época do registro;  
11.3 Caso o preço registrado se tornar superior à média dos preços de mercado, a Prefeitura, solicitará ao 
Fornecedor, mediante correspondência, redução do preço registrado;  
11.3.1 Havendo negociação para fins de revisão de preço, deverá aguardar o prazo mínimo de 90 (noventa) 
dias e o preço alterado somente estará em vigor após a publicação do ato.  
11.4 Será considerado compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiores à 
média daqueles apurados pela Prefeitura Municipal de Castanheira-MT;  
11.5 A revisão de preços será feita com fundamento em planilhas de composição de custos e/ou preço de 
mercado.  
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.  
  
12.1 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 nesta Ata de Registro de Preços;  
b) Quando o Fornecedor não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo 

estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;  
c) Quando o Fornecedor der causa a rescisão administrativa da Nota Empenho decorrente deste Registro de  

Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93;  
d) Em qualquer hipóteses de inexecução total ou parcial da Nota Empenho decorrente deste Registro;  
e) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;  
f) Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas.  

12.2 Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado por 
correspondência com aviso de recebimento, a qual será juntada ao processo administrativo da 
presente ATA;  
12.3 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação 
será feita por publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da 
última publicação;  
12.4 A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita 
pela Prefeitura Municipal, facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas 
nesta Ata;  
12.5 Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do 
FORNECEDOR, relativas ao fornecimento dos materiais;  
12.6 Caso a Prefeitura não se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu exclusivo critério, 
poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o FORNECEDOR 
cumpra integralmente a condição contratual infringida.  

  
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA SUBSTITUIÇÃO DE ITEM  

13.1 O Fornecedor poderá solicitar a substituição do bem registrado em Ata por outro de mesma espécie e 
gênero, porém, de outra marca, no caso de ocorrência de fato superveniente, devidamente comprovado, que 
independe de sua vontade, sem qualquer acréscimo no valor anteriormente registrado;  
13.2 Caberá ao órgão gerenciador a análise técnica e jurídica quanto à possibilidade de atender a substituição 
do material registrado;  
13.3 Havendo a substituição do material, conforme itens anteriores, o material substituído somente estará em 
vigor após aditivo à Ata de Registro de Preço.  
  

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS PENALIDADES  
  
14.1 Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, garantida a prévia defesa em processo regular, o 
FORNECEDOR ficará sujeito às seguintes penalidades, previstas no artigo 87 da Lei n. 8.666/93, e na Lei n. 
10.520/2002, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis:  
I) Advertência, nas hipóteses de execução irregular do Registro de Preços, que não resulte prejuízo para o 

serviço desta administração;  
II) Multa de 10% do valor da Ata;  
III) Suspensão temporária para licitar e contratar com este Órgão, por período de até 02 (dois) anos, nas 

hipóteses e nos termos dos artigos 7º da Lei n. 10.520/2002;  
IV) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 

02 (dois) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a autoridade que aplicar a penalidade, nos termos do art. 87, inciso IV, da Lei n. 
8.666/93.  

14.2 A penalidade de advertência será aplicada em caso de faltas ou descumprimento de cláusulas 
contratuais que não causem prejuízo à Prefeitura e à terceiros que necessitem do produto registrado 
na presente Ata, e será lançada no Cadastro de Fornecedores do Município;  

14.3 O FORNECEDOR sujeitar-se-á à multa de 1% (um por cento) incidente sobre o valor total da Nota 
de Empenho, por dia de atraso injustificado, limitado esta a 10 (dez) dias, após o qual será considerado 
inexecução da Ata de Registro de Preços;  



E S T A D O  D E  M A T O  G R O S S O  

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA 

P O D E R  E X E C U T I V O  
 

 

               

               
 

Rua Mato Grosso, n. º 84, Bairro Centro, 78345-000, (66) 3581-1166 Castanheira - MT 
CNPJ: 24.772.154/0001-60 - e-mail: prefeituracastanheira@gmail.com 

 
 

 

14.4 Caso o fornecedor não solucione quaisquer problemas advindos da aquisição dos materiais 
sofrerá multa, consoante o caput e §§ do art. 86 da Lei no 8.666/93 e alterações posteriores, da 
seguinte forma: a) atraso até 2 (dois) dias, multa de 2% (dois por cento);  

b) a partir do 3o (terceiro) até o limite do 5o (quinto) dia, multa de 4% (quatro por cento), caracterizando-se a 
inexecução total da obrigação a partir do 6o (sexto) dia de atraso.  
14.5 A partir do 6º (sexto) dia de atraso, caracterizar-se-á a inexecução total da obrigação, e poderá a 
Prefeitura, a seu exclusivo critério, rescindir a ATA, ficando o Fornecedor impedido de licitar com a 
Administração Pública por um prazo de 02 (dois) anos;  
14.6 A multa, eventualmente imposta ao Fornecedor, será automaticamente descontada da fatura a que fizer 
jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Caso a Fornecedor não tenha nenhum valor 
a receber desta Prefeitura, ser-lhe-á concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados de sua intimação, 
para efetuar o pagamento da multa. Após esse prazo, não sendo efetuado o pagamento, seus dados serão 
encaminhados ao Órgão competente para que seja inscrita na dívida ativa do Município, podendo, ainda a 
Administração proceder à cobrança judicial da multa;  
14.7 As multas previstas nesta seção não eximem o Fornecedor da reparação dos eventuais danos, perdas 
ou prejuízos que seu ato punível venha causar à Administração;  
14.8 Se o Fornecedor não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da 
intimação, o respectivo valor será descontado dos créditos que esta possuir com esta Prefeitura, e, se estes 
não forem suficientes, o valor que sobejar será encaminhado para inscrição em Dívida Ativa e execução pelo 
Município de Castanheira - MT;  
14.9 A penalidade de suspensão temporária para licitar e contratar com esta Prefeitura pelo prazo de até 02  
(dois) anos, será lançada no Cadastro Municipal de Fornecedores e poderá ser aplicada em casos de 
reincidência em descumprimento de prazo contratual ou ainda descumprimento total ou parcial da obrigação, 
mesmo que desses fatos não resultem prejuízos à Prefeitura ou terceiros;  
14.10 A penalidade de declaração de inidoneidade poderá ser proposta:  
a) Se o FORNECEDOR descumprir ou cumprir parcialmente obrigação contratual, desde que desses fatos 

resultem prejuízos ao Órgão/Entidade;  
b) Se o FORNECEDOR sofrer condenação definitiva por prática de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer 

tributos, ou deixar de cumprir suas obrigações fiscais ou parafiscais;  
c) Se o FORNECEDOR tiver praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação.  

14.11 As sanções previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei 8.666/93, poderão ser aplicadas 
juntamente com a multa;  
14.12 A penalidade de declaração de inidoneidade, aplicada pela competente autoridade, após a 
instrução do pertinente processo no qual fica assegurada a ampla defesa do FORNECEDOR, será 
lançada no Cadastro Municipal de Fornecedores, implicando a inativação do cadastro, 
impossibilitando o fornecedor ou interessado de relacionar - se com a Administração Federal e 
demais órgãos/entidades integrantes do Cadastro Municipal;  
14.13 A falta de material não poderá ser alegada como motivo de força maior e não eximirá o 
FORNECEDOR das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento das obrigações 
estabelecidas nesta ATA.  

  
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
  
15.1 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 à presente Ata de Registro de Preços;  
II - integram esta Ata, o Edital de Pregão Presencial nº 23/2019 e seus anexos e as propostas das 
empresas classificadas para cada grupo, por ITEM.  
  
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO  

As partes contratantes elegem o foro de Juína - MT 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 duas vias arquivadas na sede da CONTRATANTE, na forma do art. 60 da Lei 
8 666 de 21/06/93  
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Castanheira MT, em 28 de Junho de 2019.  
 
 
 
 
 
 
 
 

  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA  

CNPJ/MF N. º 24.772.154/0001-60  
MABEL DE FATIMA MELANEZI ALMICI  

PREFEITA  
CONTRATANTE  

 
 
 
 
 
 
  

P. MOREIRA LIMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI  
CNPJ/MF: 21.395.275/0001-41 

REPRESENTANTE LEGAL 
PATRÍCIA MOREIRA DE LIMA 

CPF/MF n. º 040.081.251-75 
CONTRATADO  

 
 
 
 
 
 
 
  

TESTEMUNHAS:  
  
   

 

Sonia Aparecida Pereira 

  CPF: 622.012.391-34  

   Elis Marina S. Vieira  

CPF 736.501.611-68  
    

 


