
PREGÃO PRESENCIAL Nº  21/2017

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES

Aos vinte e dois dias do mês de junho do ano de dois e dezessete,  na Prefeitura Municipal de CESÁRIO
LANGE,  inscrita no CNPJ 46.634. 572/0001-23 com endereço à Praça Padre Adolfo Testa, 651- centro de
Cesário Lange – Estado de São Paulo, o  Exmo. Prefeito Municipal RONALDO PAIS DE CAMARGO, RG nº
21.195.295, CPF nº 122.761.158-74, residente e domiciliado a Rua José Vieira de Miranda, nº 1018, nos
termos das Leis nºs. 8.666/93, 10.520/2002, e do Decreto Municipal nº.2430/2011, das demais normas
aplicáveis, conforme a classificação das propostas apresentadas no Pregão de Registro de Preços nº.
21/2017, Ata de Julgamento de Preços, publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e homologados,
as  nos autos do processo acima referenciado, RESOLVE registrar os preços para aquisição de  suprimentos
tendo sido o(s) referido(s) preço(s) oferecidos(s) pela(s) empresa(s) cuja(s) proposta(s) foi(ram)
classificada(s) em 1º(s) lugar(es) no certame acima numerado, conforme cláusulas deste instrumento como
segue:

FORNECEDOR REGISTRADO: NKSEC SEGURANÇA E TECNOLOGIA LTDA CNPJ Nº 22.198.105/0001-67  

Itens Qtde. DESCRIÇÃO  MARCA Valor
Unitário

Valor
Global

01 190 Câmera Infra vermelho INTELBRAS VDH 3130 B G3 R$ 146,00 R$ 27.740,00
02 45 Câmera Speed Dome 1/4 INTELBRAS R$ 3.680,00 R$ 165.600,00
03 80 DVR STANDALONE 8 canais INTELBRAS MHDX 1008 R$ 496,00 R$ 39.080,00
04 82 DVR STANDALONE 16 canais INTELBRAS MHDX 1016 R$ 817,00 R$ 66.994,00
05 15 DVR STANDALONE 32 canais INTELBRAS MHDX R$ 2.139,00 R$ 32.085,00
07 5000 Balun de Video par trançado FC FONTES FCBALNR R$ 12,00 R$ 60.000,00
08 300 Câmera Bullet Infravermelho INTELBRAS VHD 1010 B R$ 97,00 R$ 29.100,00
09 300 Câmera Mini dome infravermelho INTELBRAS VHD 1010 D R$ 95,00 R$ 28.500,00
10 02 Mesa de Controle p/speed dome INTELBRAS VTN 2000 R$ 2.436,00 R$ 4.872,00
TOTAL ESTIMADO R$                      454.571,00

1 - CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 - O objeto da presente ata é a aquisição parcelada de equipamentos para monitoramento (CFTV)
para a Administração, conforme a necessidade da Administração, de acordo com o Anexo I – Termo de
Referência,  visando aquisições futuras pela Prefeitura de Cesário Lange.

2 - CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
2.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura,
admitindo se a prorrogação da vigência da ata, nos termos do art. 57, § 4º, da lei Federal nº 8.666/93,
quando a proposta continuar se mostrando mais vantajosa para a administração. 



2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura Municipal de Cesário Lange
não será obrigada a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação
específica para aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência de
fornecimento em igualdade de condições.

3 - CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
3.1 - A convocação do proponente pela Prefeitura Municipal de Cesário Lange, será formalizada e conterá o
endereço e o prazo máximo em que deverá comparecer para retirar o respectivo pedido, mediante Nota de
Empenho.

3.2 - O preço ofertado pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de Registro de Preços é o
especificado acima, de acordo com a respectiva classificação no Pregão.

3.3 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata serão observados o preço e as condições constantes do
Edital de Pregão nº 21/2017, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.

3.4 - A cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada, no Pregão
nº 21/2017, pela(s) empresa(s) detentora(s) da presente Ata, as quais também a integram.

3.5 - A presente Ata de Registro de Preço poderá ser usada por órgãos usuários, desde que autorizados pela
Prefeitura Municipal de Cesário Lange.

4 - CLÁUSULA QUARTA - DOS PREÇOS REGISTRADOS
4.1 - Durante a vigência desta Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses,
devidamente comprovadas de ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei n.º
8.666/93.
5 - CLÁUSULA QUINTA - DOS PRAZOS E DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO DA
LICITAÇÃO
5.1 – As futuras aquisições do objeto deverá ocorrer pela empresa detentora da ata de registro de preços, em
até 5 dias (úteis) após o recebimento da respectiva ordem de serviço emitida pelo setor competente da
Prefeitura, nas quantidades, prazo e condições também nela estabelecidas, conforme estimativa prevista no
Anexo I do Edital do Pregão Presencial nº 21/2017.

5.2 - A aquisição do objeto desta licitação deverá ser entregue nos endereços indicados no Termo de
Referência, correndo por conta da Contratada todas as despesas decorrentes do seu transporte.
6 - CLÁUSULA SEXTA - DA FORMA DE PAGAMENTO

6.1 - O pagamento será efetuado em até 30 (vinte) dias, contados da apresentação da nota fiscal/fatura,
correspondente aos produtos adquiridos de acordo com a necessidade da Prefeitura, a vista do respectivo
Termo de Aceitação assinado pelo Departamento competente da Prefeitura.
6.2 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu vencimento
ocorrerá 30 (trinta) dias após a data de sua apresentação válida.
6.3 - O pagamento será feito mediante crédito aberto em conta corrente em nome da Contratada ou
diretamente na Tesouraria da Prefeitura Municipal de Cesário Lange.



7 - CLÁUSULA SÉTIMA - DA AUTORIZACAO PARA AQUISIÇÃO 
7.1 - A aquisição do objeto da presente Ata de Registro de Preços será autorizada, conforme a necessidade
da Prefeitura, pela Prefeita Municipal.  

8 - CLÁUSULA OITAVA – DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS
8.1 - Durante a vigência desta Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses 
decorrentes e devidamente comprovadas, nas situações previstas na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei
nº 8.666/93, ou de redução dos preços praticados no mercado.

8.2 - Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei n.º
8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo
licitatório.

8.3 - Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do registro, o
Proponente registrado será convocado pela Prefeitura Municipal de Cesário Lange para a negociação e,
definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, será feita a devida alteração do valor
registrado em Ata.

9 - CLÁUSULA NONA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
9.1 - O fornecedor terá o seu registro de preços cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo
específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:
9.1.1 - A pedido, quando:
9.1.1.1 - Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos
ou de força maior. 
9.1.1.2 - O seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüível em função da elevação dos preços
de mercado dos insumos que compõem o custo do serviço.
9.1.2 - Por iniciativa da Contratante, quando:
9.1.2.1 - O fornecedor não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles
praticados no mercado.
9.1.2.2 - O fornecedor perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo
licitatório.
9.1.2.3 - Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas.
9.1.2.4 - Não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços.
9.1.2.5 - O fornecedor não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes
da Ata de Registro de Preços.
9.1.2.6 - Caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata
de Registro de Preço ou nos pedidos dela decorrentes.
9.1.2.7 - O fornecedor não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável.
Parágrafo Único: Em qualquer das hipóteses acima, assegurados o contraditório e a ampla
defesa, concluído o processo, a Prefeitura Municipal de Cesário Lange fará o devido
apostilamento na Ata de Registro de Preço e informará aos Proponentes a nova ordem de
registro.

10 - CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO AUTOMÁTICO DO REGISTRO DE PREÇOS



10.1 - A Ata de Registro de Preço será cancelada automaticamente:

a) por decurso de prazo de vigência;
b) quando não restarem fornecedores registrados.

11 - DA QUALIDADE DOS PRODUTOS
11.1 – No ato da entrega os  suprimentos deverão estar em perfeito estado, nas condições de uso e nas
gramaturas/medidas exigidas no Termo de Referência;
11.3 - A empresa vencedora deverá arcar com todas as despesas de transporte para entrega do objeto,
quando necessário, sem ônus para a administração municipal.
11.4 - Os  suprimentos deverão ser entregues somente mediante requisição de compra sob pena de não
pagamento dos   suprimentos;
11.5 - O desempenho dos produtos será aferido pela administração e ensejará na obrigação, pela contratada,
de substituir o material que estiver em desconformidade com o desempenho comum de produtos da mesma
espécie, forma e condições descritas no Edital e seus anexos.
12 - DA SUBSTITUIÇÃO 
12.1 – Os  suprimentos  cujas embalagens ou qualidade  que estiverem em desacordo com o Edital deverão
ser substituídos no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas sob as penas da lei.

13 - CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS SANÇÕES 
13.1 - A Contratada, total ou parcialmente inadimplente, serão aplicadas as sanções previstas nos arts. 86 e
87 da Lei Federal nº 8.666/93, a saber:

a) Advertência por escrito, nas hipóteses de execução irregular de que não resulte prejuízo para o
fornecimento;

b) Ocorrendo atraso na entrega por culpa da Contratada, ser-lhe-á aplicada multa moratória de 1% (um por
cento), por dia útil, sobre o valor total da entrega pendente, constituindo-se a mora independentemente de
notificação ou interpelação.

c)  Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da Ata, caso a Contratada não cumpra com as
obrigações assumidas, salvo por motivo de força maior que venha a ser reconhecido pela Administração;

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento para contratar com o Município de
Cesário Lange, por prazo de 02(dois) anos, nas hipóteses de execução irregular, atrasos ou inexecução de
que resulte prejuízo para o fornecimento; 

e) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os
seus motivos determinantes ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a
penalidade, nas hipóteses em que a execução irregular, os atrasos ou a inexecução associem-se à prática de
ilícito penal.

13.2 - A penalidade de multa, estabelecida na alínea “c” desta cláusula, poderá ser aplicada de forma isolada
ou cumulativamente com qualquer das demais, podendo ser descontada de eventuais créditos que tenha em
face da Contratante.



13.3 - As multas previstas nesta cláusula não têm natureza compensatória e o seu pagamento não elide a
responsabilidade do Contratado por danos causados à Contratante.

13.4 - É cabível, ainda, a aplicação das demais sanções estabelecidas no Capítulo IV da Lei Federal nº
8.666/93 e suas alterações e no Decreto Municipal nº 2430, de 04 de abril de 2011.

13.5 - A aplicação de uma penalidade não exclui a aplicação das outras, quando cabíveis.

13.6 - Nos casos de inexecução parcial ou total do ajuste é cabível a aplicação de suspensão temporária
para licitar e contratar com a Municipalidade e/ou declaração de inidoneidade, conforme previsto pelo artigo
7º da Lei Federal 10.520/02.

13.7 - O prazo para defesa prévia quanto à aplicação de penalidade é de 05 (cinco) dias úteis contados da
data da intimação do interessado. 

13.8 - O valor das multas será recolhido aos cofres Municipais, dentro de 03 (três) dias úteis da data de sua
comunicação, mediante guia de recolhimento oficial.

14 - CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1 - Integram esta Ata de Registro de Preços o edital de Pregão Presencial nº 21/2017 e seus anexos, as
propostas das empresas classificadas em 1º(s) lugares, respectivamente, no certame supra numerado.

14.2 - A Administração não se obriga a utilizar a Ata de Registro de Preços, se durante a vigência constatar
que os preços registrados estiverem superiores aos praticados no mercado, nas mesmas especificações e
condições da Ata de Registro de Preços, bem como nos casos que a sua utilização se mostrar econômico,
ou desnecessário o objeto.

15 - CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO
15.1 - O foro para dirimir questões relativas a presente Ata será o da Comarca de Tatuí-SP, com exclusão de
qualquer outro.
Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei 10.520/2002, Decreto Municipal nº 2430/2011 e
demais normas aplicáveis.

Cesário Lange, 22 de junho de 2017.

          Prefeitura Municipal de Cesário Lange
Ronaldo Pais de Camargo- Prefeito Municipal

Empresa NKSEC SEGURANÇA E TECNOLOGIA LTDA



PREGÃO PRESENCIAL Nº  21/2017

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES

Aos vinte e dois dias do mês de junho do ano de dois e dezessete,  na Prefeitura Municipal de CESÁRIO
LANGE,  inscrita no CNPJ 46.634. 572/0001-23 com endereço à Praça Padre Adolfo Testa, 651- centro de
Cesário Lange – Estado de São Paulo, o  Exmo. Prefeito Municipal RONALDO PAIS DE CAMARGO, RG nº
21.195.295, CPF nº 122.761.158-74, residente e domiciliado a Rua José Vieira de Miranda, nº 1018, nos
termos das Leis nºs. 8.666/93, 10.520/2002, e do Decreto Municipal nº.2430/2011, das demais normas
aplicáveis, conforme a classificação das propostas apresentadas no Pregão de Registro de Preços nº.
21/2017, Ata de Julgamento de Preços, publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e homologados,
as  nos autos do processo acima referenciado, RESOLVE registrar os preços para aquisição de  suprimentos
tendo sido o(s) referido(s) preço(s) oferecidos(s) pela(s) empresa(s) cuja(s) proposta(s) foi(ram)
classificada(s) em 1º(s) lugar(es) no certame acima numerado, conforme cláusulas deste instrumento como
segue:

FORNECEDOR REGISTRADO:  TELETEL  IT SOLUTIONS COMERCIO E SERV LTDA   CNPJ Nº 24.326.224/0001-56

Itens Qtde. DESCRIÇÃO Valor
Unitário

Valor
Global

01 5000 PINO P4 COM BORNE 0,58 R$ 2900,00

1 - CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 - O objeto da presente ata é a aquisição parcelada de equipamentos para monitoramento (CFTV)
para a Administração, conforme a necessidade da Administração, de acordo com o Anexo I – Termo de
Referência,  visando aquisições futuras pela Prefeitura de Cesário Lange.

2 - CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
2.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura,
admitindo se a prorrogação da vigência da ata, nos termos do art. 57, § 4º, da lei Federal nº 8.666/93,
quando a proposta continuar se mostrando mais vantajosa para a administração. 

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura Municipal de Cesário Lange
não será obrigada a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação
específica para aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência de
fornecimento em igualdade de condições.

3 - CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS



3.1 - A convocação do proponente pela Prefeitura Municipal de Cesário Lange, será formalizada e conterá o
endereço e o prazo máximo em que deverá comparecer para retirar o respectivo pedido, mediante Nota de
Empenho.

3.2 - O preço ofertado pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de Registro de Preços é o
especificado acima, de acordo com a respectiva classificação no Pregão.

3.3 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata serão observados o preço e as condições constantes do
Edital de Pregão nº 21/2017, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.

3.4 - A cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada, no Pregão
nº 21/2017, pela(s) empresa(s) detentora(s) da presente Ata, as quais também a integram.

3.5 - A presente Ata de Registro de Preço poderá ser usada por órgãos usuários, desde que autorizados pela
Prefeitura Municipal de Cesário Lange.

4 - CLÁUSULA QUARTA - DOS PREÇOS REGISTRADOS
4.1 - Durante a vigência desta Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses,
devidamente comprovadas de ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei n.º
8.666/93.
5 - CLÁUSULA QUINTA - DOS PRAZOS E DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO DA
LICITAÇÃO
5.1 – As futuras aquisições do objeto deverá ocorrer pela empresa detentora da ata de registro de preços, em
até 5 dias (úteis) após o recebimento da respectiva ordem de serviço emitida pelo setor competente da
Prefeitura, nas quantidades, prazo e condições também nela estabelecidas, conforme estimativa prevista no
Anexo I do Edital do Pregão Presencial nº 21/2017.

5.2 - A aquisição do objeto desta licitação deverá ser entregue nos endereços indicados no Termo de
Referência, correndo por conta da Contratada todas as despesas decorrentes do seu transporte.
6 - CLÁUSULA SEXTA - DA FORMA DE PAGAMENTO

6.1 - O pagamento será efetuado em até 30 (vinte) dias, contados da apresentação da nota fiscal/fatura,
correspondente aos produtos adquiridos de acordo com a necessidade da Prefeitura, a vista do respectivo
Termo de Aceitação assinado pelo Departamento competente da Prefeitura.
6.2 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu vencimento
ocorrerá 30 (trinta) dias após a data de sua apresentação válida.
6.3 - O pagamento será feito mediante crédito aberto em conta corrente em nome da Contratada ou
diretamente na Tesouraria da Prefeitura Municipal de Cesário Lange.

7 - CLÁUSULA SÉTIMA - DA AUTORIZACAO PARA AQUISIÇÃO 
7.1 - A aquisição do objeto da presente Ata de Registro de Preços será autorizada, conforme a necessidade
da Prefeitura, pela Prefeita Municipal.  

8 - CLÁUSULA OITAVA – DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS



8.1 - Durante a vigência desta Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses 
decorrentes e devidamente comprovadas, nas situações previstas na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei
nº 8.666/93, ou de redução dos preços praticados no mercado.

8.2 - Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei n.º
8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo
licitatório.

8.3 - Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do registro, o
Proponente registrado será convocado pela Prefeitura Municipal de Cesário Lange para a negociação e,
definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, será feita a devida alteração do valor
registrado em Ata.

9 - CLÁUSULA NONA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
9.1 - O fornecedor terá o seu registro de preços cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo
específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:
9.1.1 - A pedido, quando:
9.1.1.1 - Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos
ou de força maior. 
9.1.1.2 - O seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüível em função da elevação dos preços
de mercado dos insumos que compõem o custo do serviço.
9.1.2 - Por iniciativa da Contratante, quando:
9.1.2.1 - O fornecedor não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles
praticados no mercado.
9.1.2.2 - O fornecedor perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo
licitatório.
9.1.2.3 - Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas.
9.1.2.4 - Não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços.
9.1.2.5 - O fornecedor não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes
da Ata de Registro de Preços.
9.1.2.6 - Caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata
de Registro de Preço ou nos pedidos dela decorrentes.
9.1.2.7 - O fornecedor não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável.
Parágrafo Único: Em qualquer das hipóteses acima, assegurados o contraditório e a ampla
defesa, concluído o processo, a Prefeitura Municipal de Cesário Lange fará o devido
apostilamento na Ata de Registro de Preço e informará aos Proponentes a nova ordem de
registro.

10 - CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO AUTOMÁTICO DO REGISTRO DE PREÇOS

10.1 - A Ata de Registro de Preço será cancelada automaticamente:

a) por decurso de prazo de vigência;
b) quando não restarem fornecedores registrados.



11 - DA QUALIDADE DOS PRODUTOS
11.1 – No ato da entrega os  suprimentos deverão estar em perfeito estado, nas condições de uso e nas
gramaturas/medidas exigidas no Termo de Referência;
11.3 - A empresa vencedora deverá arcar com todas as despesas de transporte para entrega do objeto,
quando necessário, sem ônus para a administração municipal.
11.4 - Os  suprimentos deverão ser entregues somente mediante requisição de compra sob pena de não
pagamento dos   suprimentos;
11.5 - O desempenho dos produtos será aferido pela administração e ensejará na obrigação, pela contratada,
de substituir o material que estiver em desconformidade com o desempenho comum de produtos da mesma
espécie, forma e condições descritas no Edital e seus anexos.
12 - DA SUBSTITUIÇÃO 
12.1 – Os  suprimentos  cujas embalagens ou qualidade  que estiverem em desacordo com o Edital deverão
ser substituídos no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas sob as penas da lei.

13 - CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS SANÇÕES 
13.1 - A Contratada, total ou parcialmente inadimplente, serão aplicadas as sanções previstas nos arts. 86 e
87 da Lei Federal nº 8.666/93, a saber:

a) Advertência por escrito, nas hipóteses de execução irregular de que não resulte prejuízo para o
fornecimento;

b) Ocorrendo atraso na entrega por culpa da Contratada, ser-lhe-á aplicada multa moratória de 1% (um por
cento), por dia útil, sobre o valor total da entrega pendente, constituindo-se a mora independentemente de
notificação ou interpelação.

c)  Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da Ata, caso a Contratada não cumpra com as
obrigações assumidas, salvo por motivo de força maior que venha a ser reconhecido pela Administração;

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento para contratar com o Município de
Cesário Lange, por prazo de 02(dois) anos, nas hipóteses de execução irregular, atrasos ou inexecução de
que resulte prejuízo para o fornecimento; 

e) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os
seus motivos determinantes ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a
penalidade, nas hipóteses em que a execução irregular, os atrasos ou a inexecução associem-se à prática de
ilícito penal.

13.2 - A penalidade de multa, estabelecida na alínea “c” desta cláusula, poderá ser aplicada de forma isolada
ou cumulativamente com qualquer das demais, podendo ser descontada de eventuais créditos que tenha em
face da Contratante.

13.3 - As multas previstas nesta cláusula não têm natureza compensatória e o seu pagamento não elide a
responsabilidade do Contratado por danos causados à Contratante.



13.4 - É cabível, ainda, a aplicação das demais sanções estabelecidas no Capítulo IV da Lei Federal nº
8.666/93 e suas alterações e no Decreto Municipal nº 2430, de 04 de abril de 2011.

13.5 - A aplicação de uma penalidade não exclui a aplicação das outras, quando cabíveis.

13.6 - Nos casos de inexecução parcial ou total do ajuste é cabível a aplicação de suspensão temporária
para licitar e contratar com a Municipalidade e/ou declaração de inidoneidade, conforme previsto pelo artigo
7º da Lei Federal 10.520/02.

13.7 - O prazo para defesa prévia quanto à aplicação de penalidade é de 05 (cinco) dias úteis contados da
data da intimação do interessado. 

13.8 - O valor das multas será recolhido aos cofres Municipais, dentro de 03 (três) dias úteis da data de sua
comunicação, mediante guia de recolhimento oficial.

14 - CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1 - Integram esta Ata de Registro de Preços o edital de Pregão Presencial nº 21/2017 e seus anexos, as
propostas das empresas classificadas em 1º(s) lugares, respectivamente, no certame supra numerado.

14.2 - A Administração não se obriga a utilizar a Ata de Registro de Preços, se durante a vigência constatar
que os preços registrados estiverem superiores aos praticados no mercado, nas mesmas especificações e
condições da Ata de Registro de Preços, bem como nos casos que a sua utilização se mostrar econômico,
ou desnecessário o objeto.

15 - CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO
15.1 - O foro para dirimir questões relativas a presente Ata será o da Comarca de Tatuí-SP, com exclusão de
qualquer outro.
Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei 10.520/2002, Decreto Municipal nº 2430/2011 e
demais normas aplicáveis.

Cesário Lange, 22 de junho de 2017.

          Prefeitura Municipal de Cesário Lange
Ronaldo Pais de Camargo- Prefeito Municipal
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