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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO Nº
 
Aos 12 (doze) dias do mês de
Abade - MG, situada na Rua Odilom Gadbem dos Santos, 100 
Minas Gerais, CEP: 37407
Machado de Souza, casado, brasileiro,
do RG MG 13811280, residente e domiciliado na Rua Raimundo Marques Arantes, 29 
Centro, na cidade de São Bento Abade 
GERENCIADOR, e a empresa
o n.º 05.691.235/0001-90, situada na Rua João Pomarico, 207 
na cidade de Lavras – MG 
portador do CPF: 611.427.866
decorrente da licitação na modalidade de Pregão nº.
de Registro de Preços para eventual e futura 
de locação de máquina copiadora multifuncional, laser monocromática, com prestação de 
serviços de manutenção técnica corretiva, fornecimento e reposição de todas as peças, partes ou 
componentes necessários, bem como de 
etc.), exceto papel e grampos
partes, à luz da permissão inserta no art. 15 da Lei 8.666/93, segundo as cláusulas e condições 
seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA 
1.1. A presente Ata de Registro de Preços estabelece as cláusulas e condições gerais para o 

Registro de Preços para eventual e futura 
locação de máquina copiadora m
de manutenção técnica corretiva, fornecimento e reposição de todas as peças, partes ou 
componentes necessários, bem como de 
etc.), exceto papel e grampos
definidos através do procedimento licitatório supracitado.
1.2. Itens: 
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO

01 

Máquina multifuncional Laser 
P/B, copiadora digital, impressora, 
scanner colorido e fax, impressão 
laser, com velocidade de 
impressão no mínimo 
28 ppm, copias e impressão 
tamanho A6, A5, A4, oficio e A3, 
tempo de aquecimento 20s, 
software para monitoramen
impressão, frente e verso 
automáticos nas impressões e 
cópias (duplex), cpu de no mínimo 
533 mhz , gaveta para no mínimo 
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2021
PROCESSO Nº 005/2021 – PREGÃO 001/2021

dias do mês de fevereiro de 2021, na sede da Prefeitura Municipal de São Bento 
MG, situada na Rua Odilom Gadbem dos Santos, 100 - Centro, São Bento Abade, 

Minas Gerais, CEP: 37407-000, representado neste ato por seu Prefeito Municipal, Eneias 
Machado de Souza, casado, brasileiro, inscrito no CPF sob o número 073.086.796
do RG MG 13811280, residente e domiciliado na Rua Raimundo Marques Arantes, 29 
Centro, na cidade de São Bento Abade – MG, doravante denominada ÓRGÃO 
GERENCIADOR, e a empresa Copyuai Locação de Equipamentos Eirelli, inscrita no CPNJ sob 

90, situada na Rua João Pomarico, 207 – sala 01 
MG – CEP: 37.203-583, representada pelo Sr. Eurico Pousa Junior, 

portador do CPF: 611.427.866-68 e RG: M4.426.699,  institui Ata de Registro de Preços (ARP), 
decorrente da licitação na modalidade de Pregão nº.001/2021 cujo o objetivo é a formalização 

Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa especializada em serviços 
de locação de máquina copiadora multifuncional, laser monocromática, com prestação de 
serviços de manutenção técnica corretiva, fornecimento e reposição de todas as peças, partes ou 
componentes necessários, bem como de todo o material de consumo (toner, revelador, cilindro, 
etc.), exceto papel e grampos, a qual constitui-se em documento vinculativo e obrigacional às 
partes, à luz da permissão inserta no art. 15 da Lei 8.666/93, segundo as cláusulas e condições 

LÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E DAS CONDIÇÕES 
A presente Ata de Registro de Preços estabelece as cláusulas e condições gerais para o 

Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa especializada em serviços de 
locação de máquina copiadora multifuncional, laser monocromática, com prestação de serviços 
de manutenção técnica corretiva, fornecimento e reposição de todas as peças, partes ou 
componentes necessários, bem como de todo o material de consumo (toner, revelador, cilindro, 

papel e grampos, cujas especificações, preço(s) e fornecedor(es) foram previamente 
definidos através do procedimento licitatório supracitado. 

ESPECIFICAÇÃO 
QTDE DE 
Equipamentos 

Quantidade 
total de cópias 

(12 meses)
Máquina multifuncional Laser 
P/B, copiadora digital, impressora, 
scanner colorido e fax, impressão 
laser, com velocidade de 
impressão no mínimo  
28 ppm, copias e impressão 
tamanho A6, A5, A4, oficio e A3, 
tempo de aquecimento 20s, 
software para monitoramento de 
impressão, frente e verso 
automáticos nas impressões e 
cópias (duplex), cpu de no mínimo 
533 mhz , gaveta para no mínimo 

02 350.000

ESTADO DE MINAS GERAIS 

Centro, São Bento Abade/MG  

1 

001/2021 
1 

, na sede da Prefeitura Municipal de São Bento 
Centro, São Bento Abade, 
Prefeito Municipal, Eneias 

inscrito no CPF sob o número 073.086.796-08, portador 
do RG MG 13811280, residente e domiciliado na Rua Raimundo Marques Arantes, 29 – 

, doravante denominada ÓRGÃO 
mentos Eirelli, inscrita no CPNJ sob 

sala 01 – Bairro Padre Dehon, 
representada pelo Sr. Eurico Pousa Junior, 

institui Ata de Registro de Preços (ARP), 
cujo o objetivo é a formalização 

empresa especializada em serviços 
de locação de máquina copiadora multifuncional, laser monocromática, com prestação de 
serviços de manutenção técnica corretiva, fornecimento e reposição de todas as peças, partes ou 

o o material de consumo (toner, revelador, cilindro, 
se em documento vinculativo e obrigacional às 

partes, à luz da permissão inserta no art. 15 da Lei 8.666/93, segundo as cláusulas e condições 

A presente Ata de Registro de Preços estabelece as cláusulas e condições gerais para o 
empresa especializada em serviços de 

ultifuncional, laser monocromática, com prestação de serviços 
de manutenção técnica corretiva, fornecimento e reposição de todas as peças, partes ou 

todo o material de consumo (toner, revelador, cilindro, 
, cujas especificações, preço(s) e fornecedor(es) foram previamente 

Quantidade 
total de cópias 

(12 meses) 

Valor 
Unit. 
(cópia) 

350.000 R$0,029 
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350 folhas, ampliação e redução de 
25% até 400%, alimentador 
automático com originais (ardf) 
para papel até formato A3 com 
capacidade de no mínimo 50 
folhas, linguagem de impressão 
postscript 3, Velocidade da 
primeira cópia 4,5 segundos 
,incluindo impressão pdf direta, 
memória mínima de 1 GB e hd de 
mínimo 120 gb para utilização 
servidor de documentos vidro de 
originais formato A4, 
resolução de impressão de no 
mínimo 600 x 600 dpi, com 
conectividade 10/100 base
ethernet tcp/ e ip ipv4 usb. 
Franquia Mensal de 10.000 
cópias, por equipamento.

02 

Multifuncional laser P/B, copia, 
impressão, scanner, fax, 
velocidade mínima 20 ppm em A4, 
Tempo de Impressão menos de 8 
segundos, Resolução impressão 
1.200 x 1.200 dpi, Duplex padrão , 
PCL5e, PCL6, PostScript 3, TIFF, 
JPG, PDF, Multi cópia 1 a 99, 
Zoom 25 - 400%, Saída da 
Primeira Impressão menos de 5 
segundos, Capacidade ADF 100 
folhas DADF, Memória mínima 
256 MB , Interface USB 2.0 de 
alta velocidade, ethernet 10 / 100 / 
1000 base TX USB 2.0 
digitalização para USB, impressão 
de USB, Scanner para disco ríg
USB, e-mail, cliente, SMB, FTP, 
scanner colorido , Cópia Duplex 
incorporada. Franquia mensal de 
5.000 cópias, por equipamento. 

 
Valor total registrado: R$20.150,00 (
 

CLÁUSULA SEGUNDA –
2.1. O presente Registro de Preços tem
quantitativo registrado a partir da assinatura da ata
 
CLÁUSULA TERCEIRA 
3.1. Os descontos ofertados pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços 
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350 folhas, ampliação e redução de 
25% até 400%, alimentador 
automático com originais (ardf) 
para papel até formato A3 com 

dade de no mínimo 50 
folhas, linguagem de impressão 
postscript 3, Velocidade da 
primeira cópia 4,5 segundos 
,incluindo impressão pdf direta, 
memória mínima de 1 GB e hd de 
mínimo 120 gb para utilização 
servidor de documentos vidro de 
originais formato A4, com 
resolução de impressão de no 
mínimo 600 x 600 dpi, com 
conectividade 10/100 base-tx 
ethernet tcp/ e ip ipv4 usb. 
Franquia Mensal de 10.000 
cópias, por equipamento. 
Multifuncional laser P/B, copia, 
impressão, scanner, fax, 
velocidade mínima 20 ppm em A4, 
Tempo de Impressão menos de 8 
segundos, Resolução impressão 
1.200 x 1.200 dpi, Duplex padrão , 
PCL5e, PCL6, PostScript 3, TIFF, 
JPG, PDF, Multi cópia 1 a 99, 

400%, Saída da 
Primeira Impressão menos de 5 
segundos, Capacidade ADF 100 
folhas DADF, Memória mínima 
256 MB , Interface USB 2.0 de 
alta velocidade, ethernet 10 / 100 / 
1000 base TX USB 2.0 
digitalização para USB, impressão 
de USB, Scanner para disco rígido, 

mail, cliente, SMB, FTP, 
scanner colorido , Cópia Duplex 

Franquia mensal de 
5.000 cópias, por equipamento.  

03 250.000

Valor total registrado: R$20.150,00 (vinte mil cento e cinquenta reais) 

– DA VIGÊNCIA 
2.1. O presente Registro de Preços tem prazo de vigência de 12 meses ou até o fim do 

a partir da assinatura da ata. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO 
3.1. Os descontos ofertados pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

Centro, São Bento Abade/MG  

2 

250.000 R$0,04 

prazo de vigência de 12 meses ou até o fim do 

3.1. Os descontos ofertados pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços 



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO ABADE 
CNPJ

Rua Odilon Gadbem dos Santos, nº100 
Email: 

 
 
 
 
 
 
 

 

são osconstantes do mapa de julgamento, em anexo, obedecida a classificação no Pregão 
Presencial nº. 001/2021, especificadas, detalhadamente, na ata de julgamento 
3.2. Em cada prestação de serviço
cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Presencial nº. 
3.3. Já estão incluídas no preço total todas as despesas de frete, embala
transporte e demais encargos indispensáveis ao perfeito cumprimento das obrigações 
decorrentes desta Ata. 
3.4. O percentual oferecido não será em nenhuma hipótese reajustado.
 
CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
4.1. Os pagamentos serão efetuados através de depósito na conta corrente da empresa, no Banco 
a ser informado no ato da assinatura 
dos serviços, mediante apresentação das notas fiscais devidamente atestadas pela 
da Prefeitura. 
4.2. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação de 
qualquer obrigação que lhe tenha sido imposta, em decorrência de penalidade ou 
inadimplemento, sem que isso gere direito a qualquer compensação;
4.3. Fica ressalvada qualquer alteração por parte do Município, quanto às normas referentes ao 
pagamento de fornecedores.
4.4. O termo de contrato será simplificado e representado pela Nota de Empenho (NE), nos 
termos do disposto no art. 62, 
4.5. Os fornecedores incluídos na ata de registro de preços serão obrigados a retirar as Notas de 
Empenhos que poderão advir, nas condições estabelecidas no ato convocatório, nos respectivos 
anexos e na própria Ata. 
4.8. O pagamento somente será
execução dos Serviços emitida pelo Município
 
CLÁUSULA QUINTA - DA ADEQUAÇÃO DOS PREÇOS
5.1. O Pregoeiro poderá, a qualquer tempo, rever os percentuais registrados, reduzindo
conformidade com pesquisa de mercado, para os fins previstos no inciso V do Art. 15 da Lei 
8.666/93 com as alterações posteriores, ou quando alterações conjunturais provocarem a 
redução dos preços praticados no mercado atacadista.
 
CLÁUSULA SEXTA – DOS PRAZOS
6.1. A CONTRATADA deverá obedecer, para execução do objeto desta ata, os seguintes 
prazos: 
a) Os serviços serão prestados 
 Parágrafo único – Os prazos de adimplemento das obrigações contratadas admitem prorrogação 
nos casos e condições especif
dilatória, sempre por escrito, fundamentada e instruída com os documentos necessários à 
comprovação das alegações, deverá ser recebida contemporaneamente ao fato que a ensejar, 
havendo interesses entre as partes
 
CLÁUSULA SETIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
7.1. A CONTRATADA obriga
condições, especificações e prazos previstos no Termo de Referência, no Edital do Registro de 
Preços e nesta ARP. 
7.2. A CONTRATADA deverá responder pelas despesas relativas a frete, encargos trabalhistas, 
impostos, contribuições previdenci
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são osconstantes do mapa de julgamento, em anexo, obedecida a classificação no Pregão 
, especificadas, detalhadamente, na ata de julgamento 

prestação de serviço decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as 
cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Presencial nº. 001/2021
3.3. Já estão incluídas no preço total todas as despesas de frete, embala
transporte e demais encargos indispensáveis ao perfeito cumprimento das obrigações 

3.4. O percentual oferecido não será em nenhuma hipótese reajustado. 

DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
serão efetuados através de depósito na conta corrente da empresa, no Banco 

a ser informado no ato da assinatura mensalmente, até 15 (quinze) dias a contar darealização 
, mediante apresentação das notas fiscais devidamente atestadas pela 

4.2. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação de 
qualquer obrigação que lhe tenha sido imposta, em decorrência de penalidade ou 
inadimplemento, sem que isso gere direito a qualquer compensação; 
4.3. Fica ressalvada qualquer alteração por parte do Município, quanto às normas referentes ao 
pagamento de fornecedores. 
4.4. O termo de contrato será simplificado e representado pela Nota de Empenho (NE), nos 
termos do disposto no art. 62, caput, da Lei 8.666/93. 
4.5. Os fornecedores incluídos na ata de registro de preços serão obrigados a retirar as Notas de 
Empenhos que poderão advir, nas condições estabelecidas no ato convocatório, nos respectivos 

4.8. O pagamento somente será realizado para os serviços constantes da 
emitida pelo Município. 

DA ADEQUAÇÃO DOS PREÇOS 
5.1. O Pregoeiro poderá, a qualquer tempo, rever os percentuais registrados, reduzindo

pesquisa de mercado, para os fins previstos no inciso V do Art. 15 da Lei 
8.666/93 com as alterações posteriores, ou quando alterações conjunturais provocarem a 
redução dos preços praticados no mercado atacadista. 

DOS PRAZOS 
TADA deverá obedecer, para execução do objeto desta ata, os seguintes 

Os serviços serão prestados pelo período de 12 meses; 
Os prazos de adimplemento das obrigações contratadas admitem prorrogação 

nos casos e condições especificados no parágrafo 1º do artigo 57 da Lei 8.666/93, e a solicitação 
dilatória, sempre por escrito, fundamentada e instruída com os documentos necessários à 
comprovação das alegações, deverá ser recebida contemporaneamente ao fato que a ensejar, 

teresses entre as partes. 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
.1. A CONTRATADA obriga-se a prestar os serviços para o qual teve o

condições, especificações e prazos previstos no Termo de Referência, no Edital do Registro de 

. A CONTRATADA deverá responder pelas despesas relativas a frete, encargos trabalhistas, 
impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas em razão da 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

Centro, São Bento Abade/MG  

3 

são osconstantes do mapa de julgamento, em anexo, obedecida a classificação no Pregão 
, especificadas, detalhadamente, na ata de julgamento de preços. 

decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as 
2021. 

3.3. Já estão incluídas no preço total todas as despesas de frete, embalagens, impostos, 
transporte e demais encargos indispensáveis ao perfeito cumprimento das obrigações 

serão efetuados através de depósito na conta corrente da empresa, no Banco 
) dias a contar darealização 

, mediante apresentação das notas fiscais devidamente atestadas pela Fiscalização 

4.2. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação de 
qualquer obrigação que lhe tenha sido imposta, em decorrência de penalidade ou 

4.3. Fica ressalvada qualquer alteração por parte do Município, quanto às normas referentes ao 

4.4. O termo de contrato será simplificado e representado pela Nota de Empenho (NE), nos 

4.5. Os fornecedores incluídos na ata de registro de preços serão obrigados a retirar as Notas de 
Empenhos que poderão advir, nas condições estabelecidas no ato convocatório, nos respectivos 

constantes da Autorização de 

5.1. O Pregoeiro poderá, a qualquer tempo, rever os percentuais registrados, reduzindo-os de 
pesquisa de mercado, para os fins previstos no inciso V do Art. 15 da Lei 

8.666/93 com as alterações posteriores, ou quando alterações conjunturais provocarem a 

TADA deverá obedecer, para execução do objeto desta ata, os seguintes 

Os prazos de adimplemento das obrigações contratadas admitem prorrogação 
icados no parágrafo 1º do artigo 57 da Lei 8.666/93, e a solicitação 

dilatória, sempre por escrito, fundamentada e instruída com os documentos necessários à 
comprovação das alegações, deverá ser recebida contemporaneamente ao fato que a ensejar, 

 
para o qual teve o preço registrado nas 

condições, especificações e prazos previstos no Termo de Referência, no Edital do Registro de 

. A CONTRATADA deverá responder pelas despesas relativas a frete, encargos trabalhistas, 
as que forem devidas em razão da 
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prestação de serviços do objeto deste registro.
7.3. A CONTRATADA deverá responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar 
ao MUNICÍPIO DE SÃO BENTO ABADE ou a terceiros em razão de ação 
ou culposa, sua ou de seus prepostos, independentemente, de outras cominações contratuais 
e/ou legais a que estiver sujeita.
7.4. Outras obrigações constantes da Ata de Registro de Preços.
7.5. O MUNICÍPIO DE SÃO BENTO ABADE não aceitará
transferência da responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, 
técnicos ou quaisquer outros.
 
CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR
8.1. O ÓRGÃO GERENCIADOR, obriga
a) gerenciar a presente ARP, indicando, sempre que solicitado, o nome do fornecedor, os 
quantitativos disponíveis e as especificações dos 
classificação indicada na licitação;
b) convocar o particular, via fax, tel
Serviços; 
c) conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, 
para fins de adequação às novas condições de mercado, e de aplicação de penalidades;
d) consultar o fornecedor registrado (observada a ordem de classi
prestação dos serviços a outro(s) órgãos da Administração Pública que externe(m) a intenção de 
utilizar a presente ARP; 
e) acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condiçõe
presente ARP. 
 
CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES
9.1 O licitante vencedor que descumprir quaisquer das cláusulas ou condições do presente 
Pregão ficará sujeita às penalidades previstas nos art. 86 e 87 da Lei Federal n° 
junho de 1993, especialmente de:

a) Multa de 10% (dez por cento) pelo atraso injustificado, sobre o valor total da proposta, e 
juros de 1% (um por cento) ao mês pela permanência do atraso ou fração equivalente.

b) Pela inexecução total ou parcial
defesa, aplicar, também, as seguintes sanções:

b.1) advertência; 
b.2) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor homologado;
b.3) suspensão temporária em licitação e impedimento de contratar com a Pre
Bento Abade-MG, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
b.4) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitaçã
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
9.2 A recusa pelo fornecedor em entregar a mercadoria adjudicado acarretará a multa de 10% 
(dez por cento) sobre o valor da parcela inadimplida.
9.3 O não-cumprimento de obrigação acessória, 
cento) sobre o valor total da obrigação.
9.4 Nos termos do artigo 7º da Lei nº 10.520, de 17/07/2002, o licitante, sem prejuízo das 
demais cominações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de até 05 (
impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, e 
descredenciado do Cadastro do Município, nos casos de:
a)ausência de entrega de documentação exigida para habilitação;
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do objeto deste registro. 
. A CONTRATADA deverá responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar 

ao MUNICÍPIO DE SÃO BENTO ABADE ou a terceiros em razão de ação 
ou culposa, sua ou de seus prepostos, independentemente, de outras cominações contratuais 
e/ou legais a que estiver sujeita. 

. Outras obrigações constantes da Ata de Registro de Preços. 

. O MUNICÍPIO DE SÃO BENTO ABADE não aceitará, sob nenhum pretexto, a 
transferência da responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, 
técnicos ou quaisquer outros. 

DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR
.1. O ÓRGÃO GERENCIADOR, obriga-se a: 

a) gerenciar a presente ARP, indicando, sempre que solicitado, o nome do fornecedor, os 
quantitativos disponíveis e as especificações dos serviços registrados, observada a ordem de 
classificação indicada na licitação; 
b) convocar o particular, via fax, telefone ou e-mail, para retirada da Ordem de Execução dos 

c) conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, 
para fins de adequação às novas condições de mercado, e de aplicação de penalidades;

fornecedor registrado (observada a ordem de classificação) quanto ao interesse na 
a outro(s) órgãos da Administração Pública que externe(m) a intenção de 

e) acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da licitação da 

DAS PENALIDADES 
O licitante vencedor que descumprir quaisquer das cláusulas ou condições do presente 

Pregão ficará sujeita às penalidades previstas nos art. 86 e 87 da Lei Federal n° 
junho de 1993, especialmente de: 

Multa de 10% (dez por cento) pelo atraso injustificado, sobre o valor total da proposta, e 
juros de 1% (um por cento) ao mês pela permanência do atraso ou fração equivalente.
Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia 
defesa, aplicar, também, as seguintes sanções: 

multa de 10% (dez por cento) sobre o valor homologado; 
suspensão temporária em licitação e impedimento de contratar com a Pre

MG, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitaçã
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

A recusa pelo fornecedor em entregar a mercadoria adjudicado acarretará a multa de 10% 
(dez por cento) sobre o valor da parcela inadimplida. 

cumprimento de obrigação acessória, sujeitará o fornecedor à multa de 10% (dez por 
cento) sobre o valor total da obrigação. 

Nos termos do artigo 7º da Lei nº 10.520, de 17/07/2002, o licitante, sem prejuízo das 
demais cominações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de até 05 (
impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, e 
descredenciado do Cadastro do Município, nos casos de: 
a)ausência de entrega de documentação exigida para habilitação; 
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. A CONTRATADA deverá responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar 
ao MUNICÍPIO DE SÃO BENTO ABADE ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa 
ou culposa, sua ou de seus prepostos, independentemente, de outras cominações contratuais 

, sob nenhum pretexto, a 
transferência da responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, 

DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR 

a) gerenciar a presente ARP, indicando, sempre que solicitado, o nome do fornecedor, os 
registrados, observada a ordem de 

etirada da Ordem de Execução dos 

c) conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, 
para fins de adequação às novas condições de mercado, e de aplicação de penalidades; 

ficação) quanto ao interesse na 
a outro(s) órgãos da Administração Pública que externe(m) a intenção de 

s ajustadas no edital da licitação da 

O licitante vencedor que descumprir quaisquer das cláusulas ou condições do presente 
Pregão ficará sujeita às penalidades previstas nos art. 86 e 87 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de 

Multa de 10% (dez por cento) pelo atraso injustificado, sobre o valor total da proposta, e 
juros de 1% (um por cento) ao mês pela permanência do atraso ou fração equivalente. 

do contrato a Administração poderá, garantida a prévia 

suspensão temporária em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura de São 

declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação 

A recusa pelo fornecedor em entregar a mercadoria adjudicado acarretará a multa de 10% 

sujeitará o fornecedor à multa de 10% (dez por 

Nos termos do artigo 7º da Lei nº 10.520, de 17/07/2002, o licitante, sem prejuízo das 
demais cominações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, 
impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, e 
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b) apresentação de documentação fals
c) retardamento da execução do certame, por conduta reprovável;
d) não-manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a adjudicação;
e) comportamento inidôneo;
f) cometimento de fraude fiscal;
g) fraudar a execução do contrato;
h) falhar na execução do contrato.

9.5 Na aplicação das penalidades previstas no Edital, o Município considerará, motivadamente, 
a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes do licitante ou contratado, podendo 
deixar de aplicá-las, se admitid
"caput", da Lei nº 8.666/93.
9.6 As penalidades serão registradas no cadastro do contratado, quando for o caso.
9.7 Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obr
financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO
10.1. O cancelamento do registro do preço do licitante ocorrerá nas hipótese
estabelecidas no Pregão 001
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
11.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida, no todo ou em parte, de pleno direito, 
nos seguintes casos: 
11.1.1. Pelo Município, em decisão fundamentada.
11.1.2. Quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de 
Preços. 
11.1.3. O fornecedor der causa a rescisão administrativa do contrato decorrente da presente Ata 
de Registro de Preço. 
11.1.4. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contato decorrente desta 
Ata de Registro de Preços. 
11.1.5. O percentual registrado se apresentar superior ao praticado no mercado.
11.1.6. Por razões de interesse público, devidamente demonstr
11.1.7. No caso de endereço incerto, inacessível ou ignorado.
11.2. Pela empresa - quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada 
de cumprir às exigências preestabelecidas na presente Ata de Registro de 
solicitação para cancelamento de preços registrados deverá ser formulada com a antecedência 
30 (trinta) dias, facultado ao Município à aplicação das penalidades previstas neste edital.
11.3. A comunicação do cancelamento do(s) preços reg
anterior será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando
o comprovante ao expediente administrativo que tiver dado origem ao registro de preços.
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA
12.1. As obrigações decorrentes desta Ata de Registro de Preços serão formalizadas através de 
Ordem de Fornecimento e Nota de Empenho, em estrita observância aos princípios gerais do 
direto e às normas contempladas em nossa legislaç
12.2. A recusa da adjudicatária em assinar a Ata de Registro de Preços, ou a dar quitação em 
Nota de Empenho e retirar a ordem de fornecimento equivalente, caracteriza descumprimento 
de obrigações, passíveis das sanções previstas no art. 81 e s
alterações posteriores. 
Neste caso, a critério do Município, poderá ser celebrado contrato com o ofertante do maior 
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b) apresentação de documentação falsa para participação no certame; 
retardamento da execução do certame, por conduta reprovável; 

manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a adjudicação;
comportamento inidôneo; 
cometimento de fraude fiscal; 
fraudar a execução do contrato; 
falhar na execução do contrato. 

Na aplicação das penalidades previstas no Edital, o Município considerará, motivadamente, 
a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes do licitante ou contratado, podendo 

las, se admitidas as suas justificativas, nos termos do que dispõe o artigo 87, 
"caput", da Lei nº 8.666/93. 

As penalidades serão registradas no cadastro do contratado, quando for o caso.
Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obr

financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

DO CANCELAMENTO 
.1. O cancelamento do registro do preço do licitante ocorrerá nas hipótese

001/2021 – processo 005/2021, conforme legislação competente.

PRIMEIRA - RESCISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida, no todo ou em parte, de pleno direito, 

unicípio, em decisão fundamentada. 
.1.2. Quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de 

.1.3. O fornecedor der causa a rescisão administrativa do contrato decorrente da presente Ata 

4. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contato decorrente desta 
 

.1.5. O percentual registrado se apresentar superior ao praticado no mercado.

.1.6. Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas.

.1.7. No caso de endereço incerto, inacessível ou ignorado. 
quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada 

de cumprir às exigências preestabelecidas na presente Ata de Registro de 
solicitação para cancelamento de preços registrados deverá ser formulada com a antecedência 
30 (trinta) dias, facultado ao Município à aplicação das penalidades previstas neste edital.

.3. A comunicação do cancelamento do(s) preços registrado(s), nos casos previstos no item 
anterior será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando
o comprovante ao expediente administrativo que tiver dado origem ao registro de preços.

SEGUNDA - DO TERMO CONTRATUAL 
.1. As obrigações decorrentes desta Ata de Registro de Preços serão formalizadas através de 

Ordem de Fornecimento e Nota de Empenho, em estrita observância aos princípios gerais do 
direto e às normas contempladas em nossa legislação vigente. 

.2. A recusa da adjudicatária em assinar a Ata de Registro de Preços, ou a dar quitação em 
Nota de Empenho e retirar a ordem de fornecimento equivalente, caracteriza descumprimento 
de obrigações, passíveis das sanções previstas no art. 81 e seguintes da Lei 8.666/93 com as 

Neste caso, a critério do Município, poderá ser celebrado contrato com o ofertante do maior 
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manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a adjudicação; 

Na aplicação das penalidades previstas no Edital, o Município considerará, motivadamente, 
a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes do licitante ou contratado, podendo 

as as suas justificativas, nos termos do que dispõe o artigo 87, 

As penalidades serão registradas no cadastro do contratado, quando for o caso. 
Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 

financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

.1. O cancelamento do registro do preço do licitante ocorrerá nas hipóteses e condições 
processo 005/2021, conforme legislação competente. 

RESCISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida, no todo ou em parte, de pleno direito, 

.1.2. Quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de 

.1.3. O fornecedor der causa a rescisão administrativa do contrato decorrente da presente Ata 

4. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contato decorrente desta 

.1.5. O percentual registrado se apresentar superior ao praticado no mercado. 
adas e justificadas. 

quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada 
de cumprir às exigências preestabelecidas na presente Ata de Registro de Preços. No caso, a 
solicitação para cancelamento de preços registrados deverá ser formulada com a antecedência 
30 (trinta) dias, facultado ao Município à aplicação das penalidades previstas neste edital. 

istrado(s), nos casos previstos no item 
anterior será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se 
o comprovante ao expediente administrativo que tiver dado origem ao registro de preços. 

 
.1. As obrigações decorrentes desta Ata de Registro de Preços serão formalizadas através de 

Ordem de Fornecimento e Nota de Empenho, em estrita observância aos princípios gerais do 

.2. A recusa da adjudicatária em assinar a Ata de Registro de Preços, ou a dar quitação em 
Nota de Empenho e retirar a ordem de fornecimento equivalente, caracteriza descumprimento 

eguintes da Lei 8.666/93 com as 

Neste caso, a critério do Município, poderá ser celebrado contrato com o ofertante do maior 
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desconto sobre a tabela, se houverem outros detentores na presente ata, ou promover nova 
licitação. 
12.3. O edital do Pregão Presencial nº. 
transcrição, para que sejam dirimidas quaisquer dúvidas e ou interpretações.
12.4. A presente ATA poderá ser alterada com fundamento nas disposições previstas no art. 65
da Lei 8.666/93 e com alterações posteriores.
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA
13.1. As despesas decorrente
Reduzido   
49 - 04.122.0052.4.002 3390.39.00 
83 – 04.122.0052.4.009 3390.39.00 
121 – 12.361.0403.4.024 3390.39.00 
136 – 12.365.0401.4.030 3390.39.00 
176 – 10.301.0203.4.038 3390.39.00 
185 – 10.301.0210.4.039 3390.39.00 
205 – 10.305.0245.4.043 3390.39.00 
245 – 26.782.0710.4.053 3390.39.00 
258 – 08.244.0125.4.055 3390.39.00 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QU
14.1. Esta Ata de Registro de Preços é regida pela Lei Federal nº 8.666/93 no 
incompatível com a Legislação Federal, e, subsidiariamente pelos princípios gerais de direito.
14.2. Os prazos previstos neste contrato serão contados nos termos do art. 110 da Lei Federal 
8.666/93 com as alterações posteriores.
14.3. O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência 
desta Ata de Registro de Preços, ainda que a expiração do prazo de entrega previsto no 
cronograma ocorra após seu vencimento.
14.4. As partes elegem o foro da Comarca de 
a respeito do cumprimento do contrato ou de instrumento equivalente.
 
Por estarem de acordo, assinam a presente Ata.
 

 
  

Cop

Testenunhas: 
1. Nome: 

Assinatura: 
CPF: 

2. Nome: 
Assinatura: 
CPF: 
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desconto sobre a tabela, se houverem outros detentores na presente ata, ou promover nova 

edital do Pregão Presencial nº. 001/2021, integra a presente ata, independentemente de 
transcrição, para que sejam dirimidas quaisquer dúvidas e ou interpretações.

.4. A presente ATA poderá ser alterada com fundamento nas disposições previstas no art. 65
da Lei 8.666/93 e com alterações posteriores. 

TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
decorrentes da contratação do objeto desta licitação correr

     Fonte   
04.122.0052.4.002 3390.39.00 –  100.99 
04.122.0052.4.009 3390.39.00 –  100.99 
12.361.0403.4.024 3390.39.00 –  100.99 
12.365.0401.4.030 3390.39.00 –  100.99 
10.301.0203.4.038 3390.39.00 –  100.99 
10.301.0210.4.039 3390.39.00 - 102.00 
10.305.0245.4.043 3390.39.00 –  159.99 
26.782.0710.4.053 3390.39.00 –  100.99 
08.244.0125.4.055 3390.39.00 –  100.99 

QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
.1. Esta Ata de Registro de Preços é regida pela Lei Federal nº 8.666/93 no 

incompatível com a Legislação Federal, e, subsidiariamente pelos princípios gerais de direito.
.2. Os prazos previstos neste contrato serão contados nos termos do art. 110 da Lei Federal 

8.666/93 com as alterações posteriores. 
ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência 

desta Ata de Registro de Preços, ainda que a expiração do prazo de entrega previsto no 
cronograma ocorra após seu vencimento. 

.4. As partes elegem o foro da Comarca de Três Corações para dirimir qualquer controvérsia 
a respeito do cumprimento do contrato ou de instrumento equivalente. 

Por estarem de acordo, assinam a presente Ata. 

São Bento Abade, 12 

Eneias Machado de Souza 
Prefeito Municipal 

 
Eurico Pousa Júnior 

Copyuai Locação de Equipamentos Eirelli 
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desconto sobre a tabela, se houverem outros detentores na presente ata, ou promover nova 

, integra a presente ata, independentemente de 
transcrição, para que sejam dirimidas quaisquer dúvidas e ou interpretações. 

.4. A presente ATA poderá ser alterada com fundamento nas disposições previstas no art. 65 

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
da contratação do objeto desta licitação correrão pelas dotações: 

 
.1. Esta Ata de Registro de Preços é regida pela Lei Federal nº 8.666/93 no que for 

incompatível com a Legislação Federal, e, subsidiariamente pelos princípios gerais de direito. 
.2. Os prazos previstos neste contrato serão contados nos termos do art. 110 da Lei Federal 

ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência 
desta Ata de Registro de Preços, ainda que a expiração do prazo de entrega previsto no 

para dirimir qualquer controvérsia 

São Bento Abade, 12 de fevereiro de 2021. 


