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Nome do RepresentanteEmpresas CNPJ / CPF CPFCOMERCIO DE LIVROS ODY LTDA.            03.173.832/0001-06 QUERINO JOSE ODY 174.071.920-49DIDATICA LIVRARIA E BRINQUEDOS LTDA - ME 08.985.825/0001-14 VIVALDINO PASQUALOTTO 655.988.909-25MERCADO MUNARI LTDA ME 10.878.273/0001-97 ANTONIO CARLOS DA SILVA STEFANES590.834.339-00MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA EPP 02.459.406/0001-62 EDISON LUIS MAYRER 021.464.530-44MOVESCO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS ESCOLARES L93.234.789/0001-26    .   .   -  ROBERTO TESSARO & CIA LTDA 85.248.680/0001-10 ROBERTO ANTONIO TESSARO 518.086.929-34

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 2/2020No dia 13 do mês de Janeiro do ano de 2020, o MUNICIPIO DE LACERDOPOLIS                         , Estado de SANTA CATARINA, pessoa jurídica dedireito público, inscrita no CNPJ sob o nº. 82.939.471/0001-24, com sede administrativa localizada na RUA 31 DE MARCO 1050                    , bairroCENTRO, CEP nº. 89660-000, nesta cidade de Lacerdópolis/SC, neste ato representado pelo(a) PREFEITA EM EXERCICIO, o Sr(a). SERGIO LUIZCALEGARI, inscrito no CPF sob o nº. 596.847.989-20, no uso das atribuições de seu cargo e, nos termos do art. 15, da Lei Federal 8.666/93 e DecretoFederal nº. 7.892/2013, Decreto Municipal nº 024/2011, e, as demais normas legais aplicáveis, de acordo com o resultado da classificação daspropostas apresentadas no PREGÃO PRESENCIAL nº. 22/2019 Processo Licitatório nº 43/2019. RESOLVE: registrar o(s) preço(s) da(s) empresa(s),de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) por item, observadas as condições do edital que integra este instrumento de registro e aquelasenunciadas nas cláusulas que se seguem:1. DO OBJETO E DO PREÇO UNITÁRIO E TOTALNome da Empresa ItensCódigo1.1. A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS visando futuras e possíveis contratações, com pedidos parcelados de:COMERCIO DE LIVROS ODY LTDA.6950 16DIDATICA LIVRARIA E BRINQUEDOS LTDA - ME7959 1, 2, 4, 7, 23MERCADO MUNARI LTDA ME8897 12, 13, 19MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA EPP10784 5, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26,27, 28, 29, 30, 31MOVESCO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS ESCOLARES L8509 6ROBERTO TESSARO & CIA LTDA6355 3, 32, 33, 34, 35, 36, 37

Item Unid Marca Quantidade Preço Unitário Preço TotalEspecificação Fornecedor:  6355  -  ROBERTO TESSARO & CIA LTDA3 UN GALZERANO 20,000 429,0000 8.580,00CARRINHO DE BEBECarro berço-passeio (2 em 1) destinado para crianças a partir de 0meses com peso até 15 KgEncosto regulável em 4 posiçõesCabo reversívelCinto de segurança de 5 pontosAcolchoado em tecido removível e lavável, com sistema dupla faceProtetor de ombroBandeja do bebê com porta copo, removível e de fácil encaixe detravamento4 rodas dianteiras giratórias com duplo sistema de freios4 rodas traseiras fixas com duplo sistema de freiosEixos dianteiros removíveisCapota retrátil confeccionada em tecido emborrachadoDesarme automático do encosto no momento do fechamento docarrinhoPode acoplar o bebê confortoDimensões:Altura: 101cmLargura: 51cmComprimento: 89cmPeso: 9,800kg32 UN CARLU 4,000 13,0000 52,00Dominó figuras e palavrasContendo no mínimo 28 peças de tamanho  7x3,5cm em M. D. F.Embalagem em caixa de madeira serigrafada 17 x 9,5 x 4 cm33 UN XALINGO 4,000 13,0000 52,00Dominó de adiçãoContendo no mínimo 28 peças de tamanho 7x3,5cm em M.D.F.Embalagem caixa de madeira serigrafada 17 x 9,5 x 4 cm34 UN XALINGO 4,000 13,0000 52,00Dominó subtraçãoContendo no mínimo 28 peças de tamanho 7x3,5cm em M.D.F.Embalagem em caixa de madeira serigrafada 17 x 9,5 x 4 cm35 UN XALINGO 4,000 13,0000 52,00Dominó de multiplicaçãoContendo no mínimo 28 peças de tamanho 7x3,5cm em M.D.F.Embalagem em caixa de madeira  serigrafada 17 x 9,5 x 4 cm36 UN XALINGO 4,000 13,0000 52,00Dominó de divisãoContendo no mínimo 28 peças de tamanho 7x3,5cm em M.D.F.Embalagem em caixa de madeira serigrafada 17 x 9,5 x 4 cm37 UN XALINGO 4,000 13,0000 52,00Dominó fraçõesContendo no mínimo 28 peças de tamanho 7x3,5cm em M.D.FEmbalagem em caixa de madeira serigrafada 17 x 9,5 x 4 cm 8.892,00Total



ESTADO DE SANTA CATARINAMUNICIPIO DE LACERDOPOLIS                         Página: 2/8Processo Nº.: 43/2019PREGÃO PRESENCIAL Nº. 22/2019Item Unid Marca Quantidade Preço Unitário Preço TotalEspecificação Fornecedor:  6950  -  COMERCIO DE LIVROS ODY LTDA.16 UN 8,000 40,0000 320,00Jogo pega varetas giganteMínimo de 31 varetas de acrílico medindo aprox. 55 cm (5 varetasazul, 10 vermelhas, 10 amarelas, 5 verdes e 1 na cor preta)embaladas em caixa de  M.D.F, fecho metálico medindo 60x11x6 cm 320,00TotalItem Unid Marca Quantidade Preço Unitário Preço TotalEspecificação Fornecedor:  7959  -  DIDATICA LIVRARIA E BRINQUEDOS LTDA - ME1 UN FRESO 1,000 7.000,0000 7.000,00Playgrond infantil com balanço (INCLUSO A INSTALAÇÃO) contém:o Projetado para crianças de 2 a 5 anoso O formato hexagonal tem mais possibilidades de diversão porquepermite a instalação de componentes em 6 lados utilizáveis ao invésde apenas 4 nos formatos tradicionaiso 1 módulo em formato hexagonal, meia plataforma, escada deapoio e de acesso à meia plataforma, escorregador reto pequeno,escorregador curvo pequeno, escalada pequena, portinha medievalcom visor na parte superior e abertura feita através de umacordinha, 2 paredes em "V" com a parte superior das paredes emforma de ameias (como um castelo), 1 peça em forma de arco eaberturas inferiores em formato de semi-círculo para passagemo 1 tabelinha de basquete com tabela e aroo 1 cavalete plástico com timão que gira de verdade e conectorinstalado na parte superior da parede e 1 tirante horizontal parapendurar 2 balancinhos em forma de jatinhoo 2 balancinhos em forma de jatinho (Balanço Jet) com aberturaspara passagem das pernas da criança e 2 peças laterais em formade joystick que se movimentam para a frente e para trás pela açãoda criançao Locais próprios para fixação no piso, se necessárioDIMENSÕES 325 × 330 × 148 cmComposiçãoo Polietileno de média densidade (material não tóxico e reciclável).o Polietileno pigmentado (colorido), com aditivo UV que garante acoloração original mesmo que exposto ao tempo.Certificação: Normas ABNT NBR NM 300/2004, versão 2011,Segurança de Brinquedos.2 UN FRESO 1,000 4.800,0000 4.800,00Playground em formato de casinha (INCLUSO A INSTALAÇÃO)contém:o paredes com formato de toras redondas de madeira;o 2 paredes pequenas com janelas sem fechamento, vazado naparte superior e túnel de passagem na parte inferior;o 2 paredes grandes com janelas sem fechamento, porta vai-vemem uma delas e meia portinha tradicional em outra;o telhado em formato de 2 águas tendo chaminé de um lado eclarabóia do outro;o parte interna com pia, fogão, escorredor de pratos, telefone ecampainha que toca de verdade ao puxar a cordinha;o cerquinha composta por 4 peças e 1 tranca, acoplada à casinhapor meio de 2 batentes parafusados na lateral (cerquinha opcional).DIMENSÕES 165 × 130 × 160 cmComposiçãoo polietileno de média densidade (material não tóxico e reciclável).o polietileno pigmentado (colorido), com aditivo UV que garante acoloração original mesmo que exposto ao tempo.Certificação: Normas ABNT NBR NM 300/2004, versão 2011,Segurança de Brinquedos.4 UN FRESO 1,000 1.000,0000 1.000,00TRAVE DE GOL EM PLASTICO RIGIDO COM BOLA C/ 2 TRAVESo Produto com cantos arredondados, composto de 2 laterais e 2travessões.o Laterais inteiriças, sem partes vazadaso Travessões com saliência para fixação da redeo Pode ser usado com maior altura e menor profundidade, ou menoraltura e maior profundidadeo Rede de golo Muito leve, pode ser levado de um lado para o outro semdificuldades.o Já vem acompanhado de uma bolao Pode ser usado no pátio da escola, quintal de casa, campinho dosítio, na praia e onde mais os adultos deixarem!Composiçãoo polietileno de média densidade (material não tóxico e reciclável).o polietileno pigmentado (colorido), com aditivo UV que garante acoloração original mesmo que exposto ao tempo.PESO 8.2 kgDIMENSÕES 70 × 114 × 87 cmCertificação: ABNT NBR NM 300:2004 - Versão 2011- Segurança deBrinquedos



ESTADO DE SANTA CATARINAMUNICIPIO DE LACERDOPOLIS                         Página: 3/8Processo Nº.: 43/2019PREGÃO PRESENCIAL Nº. 22/2019Item Unid Marca Quantidade Preço Unitário Preço TotalEspecificação Fornecedor:  7959  -  DIDATICA LIVRARIA E BRINQUEDOS LTDA - ME7 UN CARLU 2,000 1.250,0000 2.500,00Brincando de vender - Mercearia do bairroAcompanhada de no mínimo 32 cxs de papel cartão7x9x4 cm,ilustrando produtos entre alimentos e de limpeza. Composta por 4partes:  sendo 2 laterais, 1 prateleira central e 1 banca c/ 12bandejinhas c/ frutas e legumes variados de plástico/isopor (12unidades por bandejinha no mínimo. Caixa para armazenar odinheiro de 22,5x 13x8cm, 50 moedas de plástico coloridas de 2,5cm de diâmetro; dinheiro em cédula de papel (mínimo 3 notas decada valor: R$ 1,2,5,10,20,50 e 100 com medidas de 9x4cm.Balancinha, medindo 30x8x15cm.Medidas da banca: mínimo de 87x29,5x88cm. Laterais medindo45x24x142cm. Prateleira principal (central) 87xx25x170cm nomínimo). Medida total da mercearia (sem a banca): 165x50x170cm23 UN CARLU 4,000 78,0000 312,00Monte rápido 240 peçasPeças coloridas de plástico em 04 modelos. Embalagem em baldeplástico com alça, medindo aprox. 24 x 27 cm 15.612,00TotalItem Unid Marca Quantidade Preço Unitário Preço TotalEspecificação Fornecedor:  8509  -  MOVESCO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS ESCOLARES L6 UN MOVESCO 4,000 2.070,0000 8.280,00MESA MATERNAL DE REFEIÇÃO/ATIVIDADE  5 LUGARESEstrutura com pés em tubo de aço 1 ½ (parede 1,50). Laterais comtubo 1 ¼ (parede 1,50) com barramento duplo. Travessa superiorem tubo 1 ¼ (parede 1,50) de apoio ao tampo. Travessa horizontalem tubo de aço 1/1/4 (parede 1,50) para unir as laterais da mesa.Fechamento dos topos e sapatas com ponteiras injetadas na corlaranja, fixadas através de encaixe e rebitadas a estrutura atravésde rebites de repuxo de alumínio 4,8x16. Nas partes metálicas deveser aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure resistência àcorrosão por exposição à névoa salina. Solda deve possuirsuperfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontoscortantes. Pintura por sistema em epóxi-pó. Tampo(1800x850x750Mm) em MDF de 18mm de espessura revestido emlaminado melamínico na cor casca de ovo (bege) com 0,8mm deespessura. Acabamento das bordas em perfil PVC em formaarredondada com raio de curvatura de 20mm na cor bege. No tamposão embutidas buchas americanas preparadas para receber osparafusos de 1/4x43mm que irão fixar o mesmo à estrutura e a basede sustentação das conchas E fixadas por parafusos 1/4x12mm. Notampo são usinados orifícios para encaixe das conchas (assento)confeccionadas em resina plástica nas dimensões de área útil(Largura 280mm x Profundidade 190mm x altura encosto de 220mm,sendo que na parte frontal apresenta saliência de raio de 40mm paramelhor acomodação e conforto. Na parte posterior do encostopossui injetadas duas saliências (nervuras) para garantir maiorresistência, acompanhadas de proteção estofada em material EVA edotadas de cinto de segurança que permite a remoção parahigienização. AS Bases de sustentação das conchas são em tubo deaço ¾ (parede 1,06) onde as conchas serão fixadas à mesma porrebites 4,8x16. Cores disponíveis das conchas: laranja, amarela,vermelha, rosa pink e lilás. Apresentar junto à proposta de preços:Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidadepara Projetos, Fabricação e Montagem de Móveis Escolares, emitidopela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas(ABNT) e  Relatório deensaio sobre corrosão e envelhecimento por exposição à névoasalina, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordocom a ABNT NBR 8094/1983 (material metálico revestido e nãorevestido - corrosão por exposição à névoa salina, no mínimo 1500horas, que contenha união soldada) avaliada conforme  NBR5841/2015 e NBR ISO 4628/2015, grau de empolamento d0 / t0 egrau de enferrujamento Ri 0. 2.050,00 2.150,00 2,270,00 8.280,00TotalItem Unid Marca Quantidade Preço Unitário Preço TotalEspecificação Fornecedor:  8897  -  MERCADO MUNARI LTDA ME12 UN CARLU 3,000 199,0000 597,00Fantoches - AlfabetizaçãoNo mínimo 26 personagens medindo entre 33 a 38 cm de altura emfeltro e E.V.A; (1 alfabeto (masculino, feminino e palhaços);Embalagem  em sacola P.V.C transparente com alça e zíper13 UN CARLU 3,000 199,0000 597,00Fantoches -  NúmerosNo mínimo 25 personagens medindo entre 33 a 38 cm de altura emfeltro e E.V.A; personagens masculino, feminino e palhaços(composto por 2 jogos de números de 0 a 9, mais 1 jogo de sinaisdas operações básicas '+, -, X, / = '); sacola em P.V.C transparentecom alça e zíper.19 UN CARLU 4,000 220,0000 880,00Monte Rápido 480 peçasPeças coloridas de plástico em 04 modelos. Embalagem: mochila deP.V.C reansparente com alças e zíper, medindo aprox. 33x35x18cm 2.074,00Total



ESTADO DE SANTA CATARINAMUNICIPIO DE LACERDOPOLIS                         Página: 4/8Processo Nº.: 43/2019PREGÃO PRESENCIAL Nº. 22/2019Item Unid Marca Quantidade Preço Unitário Preço TotalEspecificação Fornecedor:  10784  -  MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA EPP5 UN XALINGO 30,000 107,0000 3.210,00MOTOCA INFANTIL Estrutura em dupla camada para maiordurabilidade e resistência.Assento anatômico acomoda a criança confortavelmente. Idade: +24meses. Peso máximo suportado: 19kg Certificação Inmetro:CE-BRI/IFBQ-3104/17 Dimensões: (C,L,A) 61,0 X 43,0 X 47,5 cm8 UN CARLU 5,000 134,0000 670,00Conectando formas 1000 peçasPeças coloridas de plástico no mínimo 06 formatos, embalagem emsacola de PVC transparente com alça e zíper, medida aprox.:31,22x35cm9 UN CARLU 3,000 54,6000 163,80Quebra-cabeça Geografia relevo e acidentes geográficosNo mínimo 54 peças em material MDF (59,5x42cm medida doquebra cabeça montado); embalagem em caixa de papel cartonadomedindo no mínimo 30x20x6cm10 UN CARLU 3,000 85,0000 255,00Quebra - cabeça Geografia mapa mundi e etniasNo mínimo 300 peças em MDF (77x50cm medida do quebra cabeçamontado); embalagem em caixa papel cartonado 35x25x6cm11 UN CARLU 3,000 54,0000 162,00Quebra-cabeça História Descobrimento do BrasilNo mínimo 117 peças em MDF (59,5x42cm medida do quebracabeça montado); embalagem em caixa papel cartonado 30x20x6cm14 UN CARLU 3,000 230,0000 690,00Maleta alfabetizaçãoConjunto composto por 10 brinquedos todos em MDF, caixas comtampas serigrafadas (alfabeto silábico, loto leitura, quebra cabeçasilábico, alfabeto ilustrado, dominó completando a história,sequência lógica, dominó divisão silábica, memória alfabetização,alfabeto na madeira e palavras cruzadas. Embalagem: maleta deMDF, medindo no mínimo 43x27x23cm, com tampa serigrafada, 2alças de sisal e tranca cadeado15 UN CARLU 3,000 38,0000 114,00Futebol de botõesMaterial em M.D.F, acompanha 2 pinos de plástico resistente,medida total do campo 92x63x3cm. Embalagem de papelão17 UN XALINGO 3,000 35,0000 105,00Jogo de ludoComposto por 4 peças que formam um tabuleiro de 44 x 44cm, mais16 peças de posicionamento de plástico coloidas (4vermelhas, 4verdes, 4 amarelas e 4 azul) mais um dado de plástico. Sacola emP.V.C transparente com alça e zíper18 UN CARLU 3,000 190,0000 570,00Maleta matemáticaContendo no mínimo 10 brinquedos (loto numérica, numerais equantidades, material dourado. Dominó adição, dominómultiplicação, memória adição e subtração, fazendo cálculos,sequência de unidades, relógio cuco e prancha de seleção.Embalagem em maleta de M.D.F, medindo 43x27x23cm com 2 alçasde sisal e tranca cadeado.20 UN CARLU 5,000 34,0000 170,00Jogos Torre LegalMínimo 54 peças 9 x 1,5 x 3cm em M.D.F. embalagem: sacola deP.V.C transparente com alça e zíper21 UN B. MOBIL 3,000 247,0000 741,00Linha movimento 2 sensoriais e corporaisConjunto de atividades, composto por 65 peças, sendo: 12pés/palmilhas de E.V.A coloridos medindo 22,5 x 8 cm cada um;12 mãos de E.V.A coloridas, medindo 13,5 x 19,5 cm cada uma; 8formas geométricas de E.V.A coloridas (2 triângulos 21 x 28 cm, 2círculos de 28cm de diâmetro, 2 retângulos 32x22cm,2 quadradosde 28 x 28 cm);04 formas geométricas de E.V.|A colorido com suporte parasustentação (quadrado, retângulo, triângulo e círculo) revestidascom E.V.A, 2 tacos de madeira colorido medindo 58 cm, 3 bolinhas eborracha e 2 arcos/alvos, 1 palhaço bocão, 1 prancha comsemicírculo medindo 34 x 15,5 x9cm;1 prancha de M.D.F medindo 50 x 16 cm com 1 cilindro: 2 sapatascoloridas com corda de nylon medindo 18 x 18 x 59 cm; 1 pula cordade 2 metros22 UN CARLU 3,000 19,5000 58,50Quebra cabeça geométricoBase em M.D.F em baixo relevo medindo 33,5 x 26,5 cm com nomínimo 24 peças em M.D.F24 UN CARIMBRAS 3,000 65,0000 195,00Dominó percepção tátil vazadoMínimo 28 peças em M.D.F 9,5 x 5,5 cm. Embalagem: caixa demadeira 18 x 18 x 5 cm25 UN CARLU 4,000 171,0000 684,00Painel alfabeto silabário simplesContendo 2 painéis em lona medida peça 60 x 100 cm26 UN CARLU 3,000 168,0000 504,00Painel alfabeto silabário complexoContendo 2 painéis em lona medida peça 60 x 100 cm27 UN CARLU REF 125 3,000 33,8000 101,40Sequência de unidades09 varetas de madeira medindo de 1 a 6,5 cm com 45 argolinhascoloridas de M.D.F. Base serigrafada com tinta atóxica os numeraisde 1 a 9. Medida total: 37x 7 x 7,5 cm28 UN CARLU 4,000 27,3000 109,20Blocos lógicosNo mínimo 48 peças com cores azul, amarelo e vermelho, divididosem 4 formas: 12 quadrados, 12 triângulos, 12 retângulos, 12círculos. Material em M.D.F. embalagem caixa de madeiraserigrafada  20x18x7,5 cm29 UN CARLU 3,000 36,4000 109,20Tangran em M.D.FJogo no mínimo 70 peças em M.D.F, 10 bases de 14x14 cm. Caixae madeira medindo 18 x 18 x 5cm
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2 . DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS E DO REAJUSTE2.1. O registro de preços formalizado na presente Ata terá validade pelo período de 12 meses, contados a partir da data de assinatura da presente Ata deregistro de preços.2.2. Não haverá reajuste, nem atualização de valores, exceto na ocorrência de fato que justifique a aplicação da alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei8.666, de 21 de Junho de 1993, atualizada.
1.2. Os quantitativos são mera expectativa de contratação. O Município de Lacerdópolis e o Fundo Municipal de Saúde de Lacerdópolis reservam-se odireito de contratar apenas as quantidades necessárias para suprir as necessidades das Secretarias. Após o término da vigência da Ata os saldosrestantes serão desconsiderados, sem que caiba ao Fornecedor, qualquer direito de indenização ou reclamação.1.3. Integram a presente Ata de Registro de Preços o Edital de Pregão Presencial nº 22/2019, Processo Licitatório nº 43/2019 e a propostaapresentada pelo Fornecedor acima discriminado, bem como a planilha de lances ofertados pelo Fornecedor vencedor dos itens acima, conformeNORMAS ESTABELECIDAS NO RESPECTIVO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL E SEUS ANEXOS.

Item Unid Marca Quantidade Preço Unitário Preço TotalEspecificação Fornecedor:  10784  -  MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA EPP30 UN CARLU 3,000 61,9000 185,70Tabuada giratória (multiplicação)Material em M.D.F,no mínimo 100 quadradinhos medida de; 3 x 3cmcada; medida total da tabuada 38 x 16 x 48 cm; com pedestal.31 UN CARLU 3,000 16,9000 50,70Loto leituraContendo no minimo130 peças (5 tabuleiros firmes 14,5 x14,5 cm,25 retângulos 4 x 2,2 cm e 100 fichas  2 x 2cm com letras, sílabas,palavras, imagens. Embalagem em caixa de papael 30 x 20 x 6 cm 8.848,50Total

3. DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS3.1. O gerenciamento da presente Ata caberá ao Secretário Solicitante ou pessoa designada, conforme conste no respectivo Termo de Referência, anexoao processo.3.2. O gerenciador da presente Ata acompanhará a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de verificar sua compatibilidade com os preços oraregistrados, sendo que serão considerados compatíveis com os de mercado, os preços registrados que forem iguais ou inferiores a média daquelesapurados pelo Município de Lacerdópolis/Fundo Municipal de Saúde de Lacerdópolis.3.3. Não será aceito valores superior à média dos preços conforme valores do Anexo I.3.4. Caso seja constatado, ao longo da vigência da ata, que o preço registrado, se torne muito inferior à média dos preços de mercado, e o Fornecedor,mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, será liberado do compromisso assumido, e o gerenciador da Atapoderá convocar os demais licitantes, visando igual oportunidade de negociação.
4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO4.1. A presente Ata poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, que não tenha participado do certame licitatório,mediante prévia consulta ao Município de Lacerdópolis, observadas as exigências contidas no art. 22º, do Decreto Federal nº. 7.892/2013.
3.5. Em hipótese de não haver êxito nas negociações de que tratam os subitens anteriores, o gerenciador procederá ao cancelamento do registro.
5. DOS PREÇOS REGISTRADOS5.1. Os preços, as empresas, as quantidades e as especificações do produto registrados na presente Ata encontram-se indicados no Anexo I,observando-se a ordem de classificação obtida no certame licitatório.6. DO CONTRATO6.1. Durante o prazo de validade da presente Ata as empresas mencionadas no item 5, a critério do Município de Lacerdópolis e do Fundo Municipal deSaúde de Lacerdópolis, serão convocadas para retirar a respectiva Nota de Empenho/Autorização de Fornecimento ou formalização de Contrato, estandoas obrigações assumidas vinculadas a esta Ata, devendo fazê-lo no prazo de até 02 (dois) dias úteis, a contar da data do recebimento da convocação.6.2. Se a Empresa recusar-se a retirar a Nota de Empenho ou formalizar o Contrato sem justificativa por escrito e aceita pelo ordenador da despesa,aplicar-se-á o disposto no art. 4º, inciso XXIII, da Lei nº. 10.520, de 17/07/2002, caracterizando o descumprimento total da obrigação assumida, esujeitando-se às penalidades legalmente estabelecidas.7 - DA DESPESA7.1. Fica dispensada a indicação de rubrica orçamentária conforme previsão contida no § 2º do art. 7º do Decreto nº 7.892/2013, o que deverá ocorrersomente quando da formalização do Contrato.



ESTADO DE SANTA CATARINAMUNICIPIO DE LACERDOPOLIS                         Página: 6/8Processo Nº.: 43/2019PREGÃO PRESENCIAL Nº. 22/20198. DO PAGAMENTO, DAS CONDIÇÕES PARA PAGAMENTO E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DOS ITENS8.1. Os valores a serem pagos pelos itens contratados são aqueles constantes na proposta que instrui o Processo Licitatório nº. 43/2019 - PregãoPresencial nº. 22/2019 com valor global na importância de R$ 44.026,50 (quarenta e quatro mil e vinte e seis reais e cinqüenta centavos).8.2. Somente serão pagos os itens efetivamente contratados e entregues ao CONTRATANTE, não gerando a obrigação de aquisição de todos os itense quantidades registradas, mas somente aqueles necessários, de acordo com as requisições do CONTRATANTE.8.3. Os pagamentos serão efetuados pelo Município de Lacerdópolis e ou Fundo Municipal de Saúde de Lacerdópolis, em até 15 (quinze) dias após ofornecimento dos itens e entrega das Notas Fiscais, importando os valores conforme os registrados na Ata de Registro de Preços, por item fornecido,de acordo com o quantitativo solicitado e efetivamente entregue, bem como mediante apresentação do documento fiscal, atestado por servidorcompetente.8.4. Não serão pagos valores antecipadamente.8.5. A Nota Fiscal ou outro documento fiscal correlato deverá ser emitido ao Município de Lacerdópolis, com  endereço na Rua 31 de março nº 1050,CNPJ/MF 82.939.471/0001-24 ou  Fundo Municipal de Saúde de Lacerdópolis, com endereço na Rua Sete de Setembro nº 1600, CNPJ/MF11.417.744/0001-22 e ter a mesma razão social e CNPJ dos documentos apresentados por ocasião da habilitação.8.6. A apresentação do documento fiscal que apresentem incorreções ou contrarie essas exigências inviabilizará o pagamento e serão devolvidas,isentando o Município de Lacerdópolis ou o Fundo Municipal de Saúde de Lacerdópolis do ressarcimento de qualquer prejuízo para o fornecedor.8.7. As Notas Fiscais devolvidas pelos motivos mencionados nos item anterior serão pagas em até 10 (dez) dias da reapresentação.9. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR E DA FISCALIZAÇÃO9.1. São obrigações do órgão gerenciador:a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do Fornecedor, o preço, e as especificações dos itens registrados, observada aordem de classificação indicada na licitação;b) observar para que, durante a vigência da presente Ata, sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bemassim, a compatibilidade com as obrigações assumidas;c) conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de adequação às novas condições de mercado, ede aplicação de penalidades;d) consultar o Fornecedor registrado (observada a ordem de classificação) quanto ao interesse em fornecer o produto a outro(s) órgão da AdministraçãoPública que externe a intenção de utilizar a  presente Ata;e) comunicar aos gestores dos órgãos participantes possíveis alterações ocorridas na presente Ata;f) acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata.9.2. A fiscalização da Ata de Registro de Preço, decorrente do Pregão Presencial nº  22/2019, Processo Licitatório nº  43/2019 será exercida peloMunicípio de Lacerdópolis / Fundo Municipal de Saúde de Lacerdópolis.10. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO PARTICIPANTE10.1. O órgão participante, através de gestor próprio indicado, obrigar-se-á:a) Tomar conhecimento da presente Ata, inclusive as respectivas alterações, para fins de utilização de forma correta da mesma;b) consultar, previamente, o ÓRGÃO GERENCIADOR objetivando a obtenção das informações necessárias;c) verificar a conformidade das condições registradas na presente Ata junto ao mercado local, informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR eventuaisdesvantagens verificadas;d) enviar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, as informações sobre a contratação efetivamente realizada;e) acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações contidas na presente Ata, informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR qualquer irregularidadeou inadimplemento do particular.11. DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR11.1. São obrigações do Fornecedor, além das legais e inerentes ao ramo de atividade:a) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, quanto à aceitação ou não do fornecimento do objeto desta licitação a outro órgão da AdministraçãoPública (não participante) que venha a manifestar o interesse de utilizar a presente Ata;b) fornecer os itens contratados obedecendo rigorosamente ao disposto no item 1 do Edital do Pregão nº. 22/2019 e Ata do respectivo processo;c) providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referente às condições firmadasna presente Ata;d) prover condições que possibilitem o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da presente Ata;e) manter, durante o prazo de vigência do Registro de Preços, todas as condições de habilitação exigidas no Edital de Pregão nº. 22/2019;f) prestar os serviços no perímetro urbano do município de Lacerdópolis.



ESTADO DE SANTA CATARINAMUNICIPIO DE LACERDOPOLIS                         Página: 7/8Processo Nº.: 43/2019PREGÃO PRESENCIAL Nº. 22/201912. DAS PENALIDADES12.1.  À Contratada que não cumprir com as obrigações assumidas ou com os preceitos legais, poderá sofrer, isolada ou conjuntamente, a critério doÓrgão Gerenciador e após regular processo administrativo, as sanções administrativas previstas nos arts. 86 e ss., da Lei 8.666/93, atualizada.12.2. Na hipótese de adoção da sanção administrativa na forma de multa, esta será aplicada da seguinte forma:a) Caso haja alguma irregularidade relativa à qualidade física dos produtos a Administração definirá, a seu critério, o índice de gravidade e o cálculo damulta a ser atribuído à irregularidade encontrada, em percentual não superior a 10% do total dos itens atribuídos à Contratada;b) No caso de atraso na entrega dos produtos percentual de 0,03% (três centésimos por cento) por dia sobre o valor total do item(s), limitado a 30 (trinta)dias de atraso, quando a Administração poderá decidir pela continuidade ou rescisão contratual, em razão da inexecução total;c) Na hipótese de não manutenção das condições de habilitação e qualificação exigidas no instrumento convocatório, multa equivalente a 5 % (cinco porcento) sobre o valor global atualizado do contrato;d) Nas hipóteses de rescisão contratual por inexecução do contrato, multa de 20 % (vinte por cento) sobre o valor do contrato, caracterizando-sequando houver reiterado descumprimento de obrigações contratuais.12.3. Incorre nas mesmas sanções quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ouapresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudarna execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.§ 1º. Decorrido o prazo de 10 (dez) dias para o recolhimento da multa, o débito será acrescido de 1% (um por cento) de mora por mês/fração, inclusivereferente ao mês da quitação/consolidação do débito, limitado o pagamento com atraso em até 30 (trinta)  dias após a data da notificação, e, após esteprazo, o débito será cobrado judicialmente.§ 2º. No caso de a CONTRATADA ser credora de valor suficiente, a CONTRATANTE poderá proceder ao desconto da multa devida na proporção docrédito.§ 3º. Se a multa aplicada for superior ao valor dos pagamentos eventualmente devidos, responderá a CONTRATADA pela sua diferença, podendo seresta cobrada judicialmente.§ 4º. As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não eximirá a CONTRATADA de ser acionada judicialmente pela responsabilidade civilderivada de perdas e danos junto à CONTRATANTE, decorrentes das infrações cometidas.13. DAS ALTERAÇÕES13.1. A presente Ata poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65, da Lei 8.666/93, as quais serão registradas por intermédiode lavratura de Termo Aditivo.13.2. A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual oscilação de mercado ou de fato que modifique seu custo,cabendo ao ÓRGÃO GERENCIADOR promover as necessárias negociações junto ao Fornecedor para negociar o novo valor compatível ao mercado.14. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO14.1. O Fornecedor terá seu registro cancelado, assegurado o contraditório e ampla defesa, quando:a) não cumprir as obrigações da presente Ata;b) não retirar a Nota de Empenho/Autorização de Fornecimento e/ou formalização de Contrato no prazo estabelecido pela Administração sem justificativaaceitável;c) não aceitar reduzir seu preço registrado na hipótese de este se apresentar superior aos praticados no mercado;d) por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado pela Administração.14.2. O Fornecedor poderá solicitar o cancelamento de seu registro, na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execuçãocontratual, decorrente de caso fortuito ou força maior, devidamente comprovado.15. DA PUBLICIDADE15.1. O(s) preço(s), o(s) fornecedor(s) e a(s) especificação(s) resumidas do objeto, como também, possíveis alterações da presente Ata, serão publicadasno Mural Público Municipal.16. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS16.1. Integram  presente Ata, o Processo Licitatório nº. 43/2019; o Edital do Pregão nº 22/2019 as propostas com preços e especificações.17. DO FOROFica eleito o Foro da Comarca de Capinzal - SC, para dirimir questões oriundas desta Ata, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiadoque seja.
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