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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 50/2022 

 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 69/2022 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2022 

 

VALIDADE: 12 (DOZE MESES) 

 

A Prefeitura Municipal de  Irineópolis, Pessoa Jurídica de Direito Publico Interno, situada na Rua Paraná, nº 200, Centro, 

município de Irineópolis, Santa Catarina, neste ato, representada pelo Senhor Rodrigo Antonio Jurck, brasileiro, solteiro, no exercício 

do Cargo de Secretário da Administração e Finanças, residente e domiciliado na localidade de Campo do Meio, interior do Município 

de Irineópolis - SC, inscrito no CPF sob o n.º  089.***.***-80 e portador da cédula de identidade n.º  5.******-SSP/SC,  de acordo 

com a Portaria nº 057/2021 de 25 de janeiro de 2021, a seguir denominada Contratante, e a empresa Juliana Lourenço Gomes - ME, 

estabelecida na rua Pernambuco, nº 858, Bairro Nossa Senhora Aparecida, Município de Irineópolis, Estado de Santa Catarina, CNPJ 

Nº 18.190.614/0001-49, pelo seu representante, Sr. Edson Augusto Lourenço Gomes, sob n° de CPF 052.***.***-18 e RG 4.***, 

infra-assinado, doravante denominada PROMITENTE FORNECEDORA, nos termos do artigo 15 da Lei Federal 8.666 de 21 de 

junho de 1993, Lei Federal n° 10.520/2002, Decreto Federal n° 3.555/00 e Decreto Municipal n° 3.796/2020 e das demais normas 

legais aplicáveis e, considerando o resultado do Pregão Presencial nº 28/2022, para REGISTRO DE PREÇOS, conforme consta do 

Processo Licitatório nº  69/2022, firmam a presente Ata de Registro de Preços, obedecidas as disposições da Lei Federal 8.666/93, 

suas alterações posteriores e as condições seguintes: 

 

CLAUSULA PRIMEIRA 

DO OBJETO 

 

1.1 A presente licitação tem por objetivo a “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

ELÉTRICOS ESPECIALIZADOS INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, 

TROCA E CONSERTO, NOS PRÉDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL, FUNDO MUNICIPAL DE 

SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITAL MUNICIPAL BOM JESUS”, conforme tabela 

abaixo: 

 
Item Qtd Un Descrição Quantidade de serviços para cada Entidade 

Valor 

unitário 

R$ 

Valor  

total R$     Prefeitura 

Fundo 

Municipal 

de Saúde 

Fundo 

Municipal 

Assistência 

Social 

Hospital 

Municipal 

01 300 Un Instalação e/ou troca de tomada simples 255 15 15 15 30,00 9.000,00 

02 300 Un Instalação e/ou troca de tomada dupla 255 15 15 15 45,00 13.500,00 

03 300 Un Instalação e/ou troca de tomada tripla 255 15 15 15 15,00 4.500,00 

04 300 Un Instalação e/ou troca de interruptor e tomada 255 15 15 15 45,00 13.500,00 

05 300 Un Instalação e/ou troca de interruptor simples 255 15 15 15 30,00 9.000,00 

06 300 Un Instalação e/ou troca de interruptor duplo 255 15 15 15 10,00 3.000,00 

07 300 Un Instalação de spot e/ou receptáculo 01 lâmpada  255 15 15 15 45,00 13.500,00 

08 300 Un Instalação de spot e/ou receptáculo 02 lâmpadas 255 15 15 15 20,00 6.000,00 

09 200 Un Instalação de luminária e/ou lustres simples 170 10 10 10 50,00 10.000,00 

10 200 Un Instalação de luminária e/ou lustre conjugada 170 10 10 10 25,00 5.000,00 

11 200 Un Instalação de lâmpada fluorescente/LED tubular e/ou simples 170 10 10 10 45,00 9.000,00 

12 100 Un Instalação de arandelas e/ou spot de jardim simples 85 05 05 05 25,00 2.500,00 

13 100 Un Instalação de ventilador de teto sem tomada 85 05 05 05 25,00 2.500,00 

14 100 Un Instalação de ventilador de teto com tomada 85 05 05 05 60,00 6.000,00 

15 100 Un Instalação de chuveiro simples ate 5500w 85 05 05 05 75,00 7.500,00 

16 100 Un Instalação de chuveiro com pressurizador 85 05 05 05 50,00 5.000,00 

17 100 Un Instalação de torneira elétrica e/ou trituradores 85 05 05 05 75,00 7.500,00 

18 100 Un Instalação de refletor halogena até 500w sem cabo 85 05 05 05 60,00 6.000,00 

19 100 Un Instalação de refletor reator sem cabeamento 85 05 05 05 80,00 8.000,00 

20 100 Un Instalação QDG com até 06 disjuntor bipolar  85 05 05 05 150,00 15.000,00 

21 100 Un Instalação QDG com até 12 disjuntor bipolar 85 05 05 05 250,00 25.000,00 

22 700 Un Instalação de cabos por mt  2 fases + neutro + terra 400 100 100 100 25,00 17.500,00 

23 200 Un Instalação de tomadas de sobrepor 170 10 10 10 40,00 8.000,00 

24 100 Un Instalação de exaustor cozinha e/ou banheiro 85 05 05 05 50,00 5.000,00 

25 100 Un Instalação de luminária fluorescente tubular simples 85 05 05 05 20,00 2.000,00 

26 100 Un Instalação de disjuntor trifásico simples 85 05 05 05 105,00 10.500,00 

27 100 Un Instalação de boia de nível 85 05 05 05 120,00 12.000,00 

28 100 Un Instalação de chave seccionadora trif 85 05 05 05 60,00 6.000,00 

29 100 Un Instalação de tomada industrial 3P + terra 85 05 05 05 60,00 6.000,00 

30 100 Un Instalação de motor trifásico 5CV sem comando 85 05 05 05 90,00 9.000,00 

31 100 Un Instalação de motor trifásico 5CV com comando 85 05 05 05 120,00 12.000,00 

32 100 Un Instalação e/ou troca de chave magnética 85 05 05 05 80,00 8.000,00 

33 100 Un Instalação de quadro de comando motor reversão 85 05 05 05 30,00 3.000,00 

34 100 Un Instalação de contatora trifásica simples 85 05 05 05 110,00 11.000,00 

35 100 Un Instalação de contatora com relé térmico 85 05 05 05 165,00 16.500,00 

36 100 Un Instalação de luminária prismática 85 05 05 05 25,00 2.500,00 

37 100 Un Instalação de luminária fluorescente dupla 85 05 05 05 60,00 6.000,00 

38 100 Un Instalação de exaustor industrial até 60 cm 85 05 05 05 50,00 5.000,00 

39 100 Un Instalação de temporizador/termostato/controladora 85 05 05 05 120,00 12.000,00 

40 100 Un Instalação de sofstarter ou inversor com programa 85 05 05 05 60,00 6.000,00 

41 100 Un Instalação de ventilador de parede  85 05 05 05 75,00 7.500,00 

42 600 Un Instalação de eletroduto por metro com cabeamento  510 30 30 30 30,00 18.000,00 

43 100 Un Instalação de sirene eletromecânica ate 20 metros 85 05 05 05 135,00 13.500,00 
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44 100 Un Instalação de cabo trifásico acima 10mm por metro 85 05 05 05 25,00 2.500,00 

45 100 Un Instalação de tomada de piso e/ou telefone 85 05 05 05 60,00 6.000,00 

46 100 Un Aterramento de haste individual para máquinas 85 05 05 05 150,00 15.000,00 

47 100 Un Instalação de sensores de presença 85 05 05 05 60,00 6.000,00 

48 100 Un Instalação de ponto e/ou ramal telefônico 85 05 05 05 60,00 6.000,00 

49 100 Un Instalação de luminária de emergência simples 85 05 05 05 45,00 4.500,00 

50 200 Un Instalação de câmeras simples sem cabeamento 170 10 10 10 80,00 16.000,00 

51 100 Un Instalação e/ou troca de disjuntor monofásico 85 05 05 05 45,00 4.500,00 

52 100 Un Instalação e/ou troca de disjuntor bifásico 85 05 05 05 20,00 2.000,00 

53 100 Un Instalação e/ou troca de disjuntor trifásico 85 05 05 05 105,00 10.500,00 

54 4000 Horas Mão de obra para serviços não previstos nos itens anteriores 3400 200 200 200 45,00 180.000,00 

55 15.000 KM 

Serviços de deslocamento (para atendimento nas unidades 

pertencentes a Prefeitura Municipal a uma distância superior a 

12 km, da sede administrativa da municipalidade) 

14.000 1.000 - - 1,32 19.800,00 

56 300 Horas 
Mão de obra para realização de serviços de reforma na 

instalação elétrica no Hospital Municipal Bom Jesus. 
- - - 300 45,00 13.500,00 

VALOR TOTAL R$ 664.300,00 (seiscentos e sessenta e quatro mil e trezentos reais) 

 

1.2 O material necessário para a execução dos serviços será disponibilizado pelo Município, sendo que todos os materiais deverão ser 

listados e solicitados ao departamento responsável, para pesquisa de preços e aquisição, mediante aprovação prévia do orçamento. 

Caso o Município possua vigente um processo licitatório para aquisição destes materiais, os mesmos deverão ser retirados nas 

empresas vencedoras dos respectivos itens. 

 

1.3 Materiais adquiridos sem autorização serão cobrados da empresa Contratada. 

 

1.4 Todos os equipamentos e ferramentas necessárias para prestação dos serviços serão de responsabilidade da Contratada. 

 

1.5 A contratada deverá disponibilizar veículo próprio para atendimento. 

 

1.6 Os serviços deverão ser prestados conforme necessidade/demanda da municipalidade. 

 

1.7 Os serviços deverão ser prestados em todos os prédios pertencentes a Prefeitura Municipal, Fundo Municipal de Saúde, Fundo 

Municipal de Assistência Social e Hospital Municipal Bom Jesus. 

 

1.8 Os serviços devem ser prestados em até 24h após sua comunicação/solicitação.  

 

1.9 Para os serviços emergenciais deverão ocorrer imediatamente após sua comunicação/solicitação. 

 

1.10 Todos os serviços deverão ser prestados no local determinado na solicitação. 

 

1.11 Nos valores de todos os itens já estão inclusos os serviços de passagem de cabos. 

 

1.12 A contratada deverá apresentar um relatório contendo todos os serviços prestados, incluindo o total de horas realizadas quando 

for o caso. Para o item nº 55 deverá especificar o local em que foi realizado o serviço e a quilometragem realizada. Em todos os casos 

deverá constar assinatura do responsável pela solicitação dos serviços. 

 

1.13 A empresa vencedora não poderá subcontratar e/ou terceirizar o serviço. 

 

1.14 Com relação ao item 55 a quilometragem considerada, será em relação a sede da Prefeitura Municipal e o local em que será 

realizado o serviço. Se a distancia até o local para realização do serviço, for inferior a 12 quilômetros não será pago deslocamento.  

 

1.15 A presente ata de Registro de preços, o presente Processo Licitatório n° 69/2022, Pregão Presencial nº 28/2022, a proposta da 

contratada, o termo de referência e demais anexos são complementares entre si, de forma que qualquer especificação, obrigação ou 

responsabilidade constante em um e omitido em outro, será considerado existente para todos os fins. A prestação de serviços 

observará, além das disposições legais e regulamentares já mencionadas, todas as demais normas, regulamentações e legislações 

aplicáveis à espécie. 

 

CLAUSULA SEGUNDA 

DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

 

2.1 A presente Ata de registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data da assinatura. 

 

2.2 Nos termos do § 4° do artigo 15 da Lei Federal 8.666/93, durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o 

Município de Irineópolis, não será obrigado a aquisição, exclusivamente de intermédio, os produtos referidos na cláusula primeira, 

podendo utilizar, para tanto, outros meios, desde que permitidos em lei, sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização de 

qualquer espécie à empresa detentora. 
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2.3 Em cada aquisição decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as clausulas e condições constantes do edital de 

Pregão Presencial nº 28/2022, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, independente de transcrição, por ser 

de pleno conhecimento das partes. 

 

CLAUSULA TERCEIRA 

DO PAGAMENTO 

 

3.1 A contratada deverá apresentar um relatório contendo todos os serviços prestados, incluindo o total de horas realizadas quando 

for o caso. Para o item nº 55 a contratada deverá especificar o local em que foi realizado o serviço e a quilometragem realizada. Em 

todos os casos deverá constar assinatura do responsável pela solicitação dos serviços. 

 

3.2 Com relação ao item 55 a quilometragem considerada, será em relação a sede da Prefeitura Municipal e o local em que será 

realizado o serviço. Se a distancia até o local para realização do serviço, for inferior a 12 quilômetros não será pago deslocamento. 

 

3.3 A contratada receberá pagamento mensal, conforme relatório apresentado; 

 

3.4 O pagamento será efetuado ate o 10º dia útil ao mês subsequente a prestação dos serviços, após apresentação de relatório dos 

serviços prestados e emissão do respectivo documento fiscal. 

 

3.5 No documento fiscal deverá ser discriminando o objeto licitado, o número do processo licitatório e o número do respectivo 

contrato. 

 

3.6 Juntamente com a Nota Fiscal, a contratada deverá apresentar o Certificado de Regularidade do FGTS e CND Federal. 

 

3.7 O CNPJ da contratada constante a Nota Fiscal e fatura deverá ser o mesmo da documentação apresentada no procedimento 

licitatório. 

 

3.8 Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo 

descumprimento der origem à aplicação da penalidade. 

 

3.9 Nenhum pagamento será efetuado ao proponente vencedor enquanto pendente de liquidação quaisquer obrigações financeiras que 

lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou 

correção monetária. 

 

CLAUSULA QUARTA 

DAS CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, ENTREGA E DO PRAZO 

 

4.1 O material necessário para a execução dos serviços será disponibilizado pelo Município, sendo que todos os materiais deverão ser 

listados e solicitados ao departamento responsável, para pesquisa de preços e aquisição, mediante aprovação prévia do orçamento. 

Caso o Município possua vigente um processo licitatório para aquisição destes materiais, os mesmos deverão ser retirados nas 

empresas vencedoras dos respectivos itens. 

 

4.2 Materiais adquiridos sem autorização serão cobrados da empresa Contratada. 

 

4.3 Todos os equipamentos e ferramentas necessárias para prestação dos serviços serão de responsabilidade da Contratada. 

 

4.4 A contratada deverá disponibilizar veículo próprio para atendimento. 

 

4.5 Os serviços deverão ser prestados conforme necessidade/demanda da municipalidade. 

 

4.6 Os serviços deverão ser prestados em todos os prédios pertencentes a Prefeitura Municipal, Fundo Municipal de Saúde, Fundo 

Municipal de Assistência Social e Hospital Municipal Bom Jesus. 

 

4.7 Os serviços devem ser prestados em até 24h após sua comunicação/solicitação.  

 

4.8 Para os serviços emergenciais deverão ocorrer imediatamente após sua comunicação/solicitação. 

 

4.9 Todos os serviços deverão ser prestados no local determinado na solicitação. 

 

4.10 Nos valores de todos os itens já estão inclusos os serviços de passagem de cabos. 

 

4.11 A contratada deverá apresentar um relatório contendo todos os serviços prestados, incluindo o total de horas realizadas quando 

for o caso. Para o item nº 55 deverá especificar o local em que foi realizado o serviço e a quilometragem realizada. Em todos os casos 

deverá constar assinatura do responsável pela solicitação dos serviços. 
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4.12 A empresa vencedora não poderá subcontratar e/ou terceirizar o serviço. 

 

4.13 Com relação ao item 55 a quilometragem considerada, será em relação a sede da Prefeitura Municipal e o local em que será 

realizado o serviço. Se a distancia até o local para realização do serviço, for inferior a 12 quilômetros não será pago deslocamento.  

 

CLAUSULA QUINTA 

DAS OBRIGAÇÕES 

 

5.1 Do Município de Irineópolis:  

 

5.1.1 Atestar nas notas fiscais e ou faturas a efetiva entrega do objeto desta licitação; 

 

5.1.2 Aplicar à empresa vencedora penalidades, quando for o caso; 

 

5.1.3 Prestar a empresa  toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à perfeita execução do contrato; 

 

5.1.4 Efetuar o pagamento à empresa no prazo avençado, após a entrega da nota fiscal no setor competente; 

 

5.1.5 Notificar, por escrito, à empresa da aplicação de qualquer sanção. 

 

5.2 Da empresa Vencedora: 

 

5.2.1 Prestar os serviços objeto desta licitação nas especificações contidas neste edital; 

 

5.2.2 Pagar todos os tributos que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre os produtos vendidos; 

 

5.2.3 Manter, durante a execução da Ata de Registro de Preços, as mesmas condições de habilitação; 

 

5.2.4 Aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no quantitativo do objeto 

desta licitação, ate o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor da Ata de Registro de Preços; 

 

5.2.5 Prestar os serviços objeto licitado, no preço, prazo e forma estipulada na proposta; 

 

5.2.6 Prestar os serviços objeto de boa qualidade, dentro dos padrões exigidos no edital; 

 

5.2.7 A contratada, por seus funcionários ou pessoal contratado, obriga-se a realizar a prestação dos serviços em compatibilidade com 

o Contrato, bem como é de sua inteira responsabilidade as obrigações trabalhistas decorrentes da execução do presente 

Contrato, ficando o Contratante isento de qualquer vínculo empregatício com os mesmos, inclusas as sociais, bem como 

todas as obrigações tributárias e acessórias decorrentes do cumprimento do Contrato. É responsável também em arcar com 

eventuais prejuízos, indenizações e demais responsabilidades, causados à Contratante e/ou a terceiros, provocados, por 

ineficiência, negligência, imperícia, imprudência ou irregularidades cometidas na execução do contrato; 

5.2.7 A contratada se obriga a facilitar todas as atividades de fiscalização e vistoria na entrega do objeto, cabendo fornecer as 

informações e demais elementos necessários. 

5.2.8 A contratada obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele 

assumidas, sob pena de rescisão do Contrato por não cumprimento do mesmo; 

5.2.9 Apresentar, sempre que solicitado, durante a execução do contrato, documentos que comprovem estar cumprindo a 

legislação em vigor, quanto às obrigações assumidas na licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas, 

providenciarias, tributários, fiscais e comerciais; 

5.2.10 O inicio dos serviços deverá ocorrer imediatamente após sua comunicação.  

5.2.11 A contratada deverá apresentar um relatório contendo todos os serviços prestados, incluindo o total de horas realizadas 

quando for o caso, para o item nº 55 deverá especificar em qual local foi realizado o serviço e quilometragem realizada. 

Devendo constar assinatura do responsável pela solicitação dos serviços. 

5.2.12 A empresa vencedora não poderá subcontratar e/ou terceirizar o serviço. 
5.2.13 Com relação ao item 55 a quilometragem considerada, será em relação a sede da Prefeitura Municipal e o local em que será 

realizado o serviço. Se a distancia até o local para realização do serviço, for inferior a 12 quilômetros não será pago 

deslocamento.  

 

5.3 Compete a Empresa Contratada: 

 

5.3.1 Garantir o perfeito funcionamento dos serviços executados durante 90 (noventa) dias, mesmo após o término da vigência 

do contrato ou ata de registro de preço; 

5.3.2 Assumir inteira responsabilidade pelas obrigações decorrentes da legislação trabalhista, previdenciária, de acidente de 

trabalho e quaisquer outras relativas a pessoal; 
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5.3.3 Responder pelos danos causados aos bens da Prefeitura de Irineópolis, quando resultantes de dolo, culpa ou imperícia dos 

seus empregados ou prepostos; 

5.3.4 Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

5.3.5 Devolver as Secretarias do Município de Irineópolis as peças, materiais e acessórios que forem substituídos por ocasião dos 

reparos realizados, mesmo que inaproveitáveis, juntamente com a embalagem da peça utilizada; 

5.3.6 Executar os serviços contratados, por profissionais especializados; 

5.3.7 Responsabilizar-se, no caso de subcontratação parcial, pela prestação e qualidade dos serviços, com a ressalva de que a 

subcontratação não produzirá nenhuma relação jurídica entre o Município de Irineópolis e a empresa subcontratada, não 

cabendo a esta demandar contra o contratante por qualquer questão relativa ao vínculo que mantém com a empresa 

contratada; 

5.3.8 O Município de Irineópolis, não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de qualquer responsabilidade da empresa 

para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos, subempreiteiros, dentre outros; 

5.3.9 O Município de Irineópolis se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte os serviços prestados, se em desacordo com 

o Edital e/ou especificações, devendo a empresa refazer ou substituir as partes que apresentarem defeitos, sem ônus 

adicionais; 

 

CLAUSULA SEXTA 

DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

 

6.1 Os contratos de prestação de serviços decorrentes da presente Ata de Registro de Preços serão formalizados pela retirada da nota 

de empenho pela detentora. 

 

6.2 A detentora da presente Ata de Registro de Preços será obrigada a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta 

Ata, mesmo que a entrega deles decorrentes estiver prevista para data posterior à do seu vencimento. 

 

6.3 Toda aquisição deverá ser efetuada mediante solicitação da unidade requisitante, a qual deverá ser feita através de nota de 

empenho. 

 

6.4 A empresa fornecedora, quando do recebimento da nota de empenho, deverá colocar, na cópia que necessariamente a 

acompanhar, a data e hora em que a tiver recebido, alem da identificação de quem procedeu ao recebimento. 

 

CLAUSULA SÉTIMA 

DAS PENALIDADES 

 

7.1 Os casos de inexecução total ou parcial, erro de execução, execução imperfeita, atraso injustificado e inadimplemento de cada 

ajuste representado pela nota de empenho, sujeitara  a detentora da Ata, às penalidades previstas no artigo 87 da Lei Federal nº 

8.666/93, das destacam-se: 

  a) advertência; 

b) multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor da nota de empenho, por dia de atraso,  injustificado na 

execução da mesma, observado o prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis; 

c) multa de 02%% (dois por cento) sobre o valor da nota de empenho, pela recusa injustificada do adjuticatório 

em executá-la; 

d) suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com o Município, no prazo de 

até 5 (cinco) anos; 

e) declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública, até que seja promovida a reabilitação, 

facultado as detentoras da Ata o pedido de reconsideração da decisão da autoridade competente, no prazo de 10 

(dez) dias da abertura de vistas ao processo. 

 

7.2 Os valores das multas aplicadas previstas nos subitens acima poderão ser descontados dos pagamentos devidos pela 

Administração.  

 

7.3 Da aplicação das penas definidas nas alíneas “a”, “d” e “e”, do item 7.1, caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

contados da intimação, o qual deverá ser apresentado no mesmo local. 

 

7.4 O recurso ou o pedido de reconsideração relativa às penalidades acima dispostas será dirigido ao Secretario da unidade 

requisitante, o qual decidirá o recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis e o pedido de reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis. 

 

CLAUSULA OITAVA 

DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

 

8.1 Considerado o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da clausula segunda da presente Ata e, em atendimento ao § 1º do 

artigo 28 da Lei Federal nº. 9.069 de 29.06.1995, ao artigo 3º §1º, da Medida Provisória 1488-16, de 02.10.1996 e demais legislações 

pertinentes, é vedado qualquer reajustamento de preços, até que seja completado o período de 12 (doze) meses contados a partir da 
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data de recebimento das propostas indicadas no preâmbulo do Edital do Pregão Presencial nº 28/2022, o qual integra a presente Ata 

de Registro de Preços, observadas as disposições constantes do Decreto Municipal. 

 

8.2 Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes em face da superveniência de normas 

federais aplicáveis à espécie ou de alteração dos preços, comprovadamente, praticados no mercado, com a finalidade de manter o 

equilíbrio econômico e financeiro da avença. 

 

CLAUSULA NONA 

DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

9.1 A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela administração, quando: 

 

9.1.1 A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata; 

 

9.1.2 A detentora não retirar qualquer nota de empenho, no prazo estabelecido e a administração não aceitar sua justificativa; 

 

9.1.3 A detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços, a critério da Administração, 

observada a legislação em vigor; 

 

9.1.4 Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de preços, se assim for decidido 

pela Administração, com observância das disposições legais; 

 

9.1.5 Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado, e a detentora não acatar a revisão dos mesmos; 

 

9.1.6 Por razões de interesse publico devidamente demonstrada e justificada pela Administração. 

 

9.2 A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será feita por correspondência com aviso de 

recebimento, juntando-se o comprovante ao processo de administração da presente Ata de Registro de Preços. No caso de ser 

ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Município, 

por 02 (duas) vezes consecutivas, considerando-se cancelado o preço e registradas a partir da ultima publicação. 

 

9.3 Pela detentora, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir as exigências desta Ata de 

Registro de Preços ou, a juízo da Administração, quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas nos incisos 

XIII a XVI do artigo 78 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

9.3.1 A solicitação da detentora para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com antecedência de 10 (dez) dias, 

facultada a Administração a aplicação das penalidades previstas na clausula sétima, caso não aceitas as razões do pedido.  

 

CLAUSULA DECIMA 

DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO 

 

10.1 A prestação de serviços dos itens objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, em cada caso, pelo ordenador 

de despesa correspondente. 

 

10.1.1 A emissão das notas de empenho, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial serão, igualmente, autorizados pela mesma 

autoridade, ou a quem esta delegar a competência para tanto. 

 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA 

DAS COMUNICAÇÕES 

 

11.1 As comunicações entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e controle da presente Ata, serão feitas sempre por 

escrito. 

 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

12.1 Integram esta Ata, o edital do Pregão Presencial nº. 28/2022 – Registro de Preços e a proposta da empresa Juliana Lourenço 

Gomes - ME, classificada nos itens numerados na clausula Primeira, do Objeto. 

 

12.2 Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal nº. 8.666/93, Lei Federal n° 10.520/2002, Decreto Federal n°. 

3.555/00 e pelo  Decreto Municipal nº 3.796/2020, no que não colidir com a primeira e nas demais normas aplicáveis. 

Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de direito. 
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CLAUSULA DECIMA TERCEIRA 

DO FORO 

 

13.1 – As partes elegem o foro da Comarca de Porto União/SC, como único competente para dirimir quaisquer ações oriundas desta 

Ata. 

E, por haverem assim pactuado, assinam, este instrumento na presença das testemunhas abaixo. 

   

 Irineópolis, 17 de novembro de 2022. 

 

 

 

RODRIGO ANTONIO JURCK 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

 

 

 

EDSON AUGUSTO LOURENÇO GOMES 

JULIANA LOURENÇO GOMES - ME 

 

Testemunhas: 

 

 

Nome: Letícia Elaine Chaves 

CPF: 117.***.***-90 

Nome: Josilaine Montoski 

CPF: 081.***.***-04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


