ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2022
Aos vinte e quatro dias do mês de janeiro do ano de 2022, presentes de um lado o MUNICÍPIO DE
TANGARA – ÓRGÃO GERENCIADOR, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob
o nº 82.827.999/0001-01, com sede na Avenida Irmãos Picolli, 267, nesta cidade de Tangara/SC, neste ato
representado pelo Prefeito Municipal e.e, resolvem registrar o(s) preço(s) da empresa: POLIMPRESSOS
SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº
14.292.313/0001-75, com sede na Rua Atílio Pagnoncelli, nº 210, na cidade de Herval D’Oeste, Estado de
Santa Catarina, devidamente representado pela Sra. Josiane Peroza, inscrita no CPF sob o nº 068.337.849-06,
doravante denominada simplesmente de FORNECEDOR para fornecimento do objeto descrito abaixo, em
conformidade com o processo de licitação na modalidade Pregão Presencial nº 001/2022 – Registro de Preços,
na forma e condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:
CLÁUSULA 1ª - DO OBJETO
1.1– A presente licitação tem como objeto o registro de preço a AQUISIÇÃO DE NOTAS FISCAIS PARA
A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, VISANDO ATENDER À DEMANDA DE
EMISSÕES DE NOTAS PARA MAIS DE 1900 PRODUTORES RURAIS CADASTRADOS DA
UNIDADE CONVENIADA DA FAZENDA, conforme segue:
LOTE 1:
ITEM
1

2

DESCRIÇÃO
NOTAS DE PRODUTOR RURAL,
DE
BOA
QUALIDADE,
TAMANHO DE 240X216MM, 4
VIAS AUTOCOPIATIVAS,1 COR
CAPAS COLORIDAS PARA
BLOCO DE PRODUTOR RURAL,
TAMANHO DE 240X515MM

UND

QTDE

VALOR UNT

VALOR TOTAL

UND

20.000,00

R$ 0,49

R$ 9.800,00

UND

5.000,00

R$ 1,37

R$ 6.850,00

CLÁUSULA 2ª - DO PREÇO
2.1 – Os produtos objeto da presente Ata de Registro de Preços, serão adquiridos pelo preço total de
R$16.650,00 (dezesseis mil seiscentos e cinquenta reais).
2.2 – Os preços serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da ata.
CLÁUSULA 3ª - DO PAGAMENTO
3.1 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a emissão e apresentação da Nota Fiscal
Eletrônica NF-e, modelo 55 – DANFE, a qual entrou em vigor a partir de 01/04/2011.
3.2 - A Nota Fiscal/Fatura deverá conter a descrição do item, preço unitário e total, de conformidade com a
proposta da contratada.
3.3 – Devem ainda constar na Nota Fiscal o número do respectivo Processo Licitatório, assim como da
Solicitação de Fornecimento e o número da conta bancaria da empresa.
3.4 – O arquivo xml das notas fiscais eletrônicas deverá ser encaminhado obrigatoriamente no seguinte email: nfe@tangara.sc.gov.br ou contabil@tangara.sc.gov.br para seu devido pagamento.
3.5 - As notas que não estiverem de acordo com o item 3.2 e 3.3 não serão aceitas.
3.6 - Existindo algum imposto ou contribuição que incida sobre o objeto contratado, este será retido para
posterior recolhimento e tal valor deverá ser destacado na nota fiscal conforme a legislação vigente
Municipal, Estadual e Federal.

CLÁUSULA 4ª - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
4.1 - A licitante vencedora ficará obrigada a entregar os produtos, objeto deste Edital, de acordo com as
especificações exigidas, na forma, nos locais, prazos e preços estipulados na sua proposta e no edital de
licitação.
4.2 - Deverá observar todas as normas legais vigentes, obrigando-se a manter as condições de habilitação
exigidas no procedimento licitatório que precedeu à celebração do Pregão Presencial.
4.3 - A empresa deverá arcar com todos os encargos de sua atividade, sejam eles trabalhistas, sociais,
previdenciários, fiscais ou comerciais.
4.4 - Manter, até o efetivo recebimento definitivo, todas as condições de habilitação e qualificação necessárias
para contratação com a Administração Pública.
4.5 - Não transferir a outrem, no todo ou em parte, as obrigações assumidas em razão da presente contratação.
4.6 - Responsabilizar-se pela procedência e qualidade dos produtos;
4.7 – Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo contratante.
4.8 – Zelar para que, durante a vigência do contrato sejam cumpridas as obrigações assumidas por parte da
contratada, bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
4.9 - Todas as despesas relacionadas com a entrega dos produtos correrão por conta da proponente vencedora.
4.10 – Cumprir com todas as orientações do Contratante para a entrega dos itens, dentro dos prazos
estabelecidos.
4.11 - Substituir os serviços que, após o aceite, dentro do prazo de garantia, apresentem defeitos ou que não
estejam de acordo com as exigências deste edital, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias corridos a partir da
ciência.
4.12 – Comunicar a CONTRATANTE, por escrito, quando verificar condições inadequadas para o
fornecimento e/ou instalação ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita execução do contrato.
4.13 - Entregar somente materiais de primeira qualidade e novos.
CLÁUSULA 5ª - DA ENTREGA
5.1 - Os produtos deverão ser fornecidos conforme solicitação da Secretaria requisitante, dentro do prazo do
contrato que deverá ser de 12 (doze) meses.
5.2 - Todas as despesas referentes à entrega dos produtos serão por conta do fornecedor, despesas essas
previstas e computadas na proposta.
5.3 – A entrega dos produtos, assim como a emissão da nota fiscal, somente poderá ser efetuada mediante
Solicitação de Fornecimento ou outro documento equivalente, concedido pela Secretaria responsável.
5.4 - Os produtos deverão ser entregues conforme solicitação, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos após
a Solicitação de Fornecimento, emitida pelo setor de Licitações, salvo imprevistos, que deverão ser
comunicados pelo fornecedor por escrito com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência. A
secretaria solicitante avaliará a justificativa apresentada pela empresa e acatará ou não o prolongamento do
prazo de entrega.

5.5 - O objeto deve ser entregue na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do Município de Tangará,
situada na Avenida Irmãos Piccoli, 267, Centro, Tangará – SC.
5.6 - Todos os produtos deverão ter garantia de, no mínimo, 01 (um) ano, a contar da data de entrega destes,
contra defeitos de confecção e/ou impressão.
5.7 – Os produtos devem ser entregues de forma que não sejam danificados durante as operações de
transporte e descarga no local da entrega indicado.
5.8 - Os produtos a serem fornecidos deverão ser de primeira qualidade. Caso o mesmo não atenda as
exigências deste edital e termo de referência, deverá ser substituído sem custos adicionais.
5.9 – A não realização dos itens dentro do prazo, ensejará a revogação da Ata de Registro de Preços e a
aplicação das sanções legais previstas.
5.10 - Em hipótese alguma serão aceitos itens em desacordo com as condições pactuadas, ficando ao encargo
da contratada o controle de qualidade do fornecimento dos produtos objeto deste edital.
5.11 – Após a entrega, a proponente vencedora deverá substituir às suas expensas, no prazo de até 05 (cinco)
dias corridos após o recebimento da notificação expedida pela Secretaria solicitante, o(s) item (s), caso se
constate defeitos ou qualquer anormalidade que esteja em desacordo com as especificações deste Edital,
dentre outros.
5.12 - Ficará sob total responsabilidade da proponente vencedora, realizar o transporte adequado e manter em
perfeitas condições de armazenamento todos os itens a serem entregues, garantindo a sua total eficiência e
qualidade.
5.13 – O layout das capas e das folhas deve seguir os padrões estabelecidos pela Secretaria da Fazenda e a
sequência da numeração das páginas deve ser respeitada, conforme solicitado pela Contratante.
CLÁUSULA 6ª - DA VIGÊNCIA
6.1 - A Ata de Registro de Preços a ser firmada entre a Prefeitura e o fornecedor terá validade de 12 (doze)
meses.
CLÁUSULA 7ª - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
7.1 – Os recursos para pagamento do objeto do presente Edital estarão garantidos através das dotações
orçamentarias:
42 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Atividade 2027
3.3.90.30.16.0149 – Aplicações Diretas
CLÁUSULA 8ª - DAS ALTERAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
8.1 - A ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no Art. 65 da
Lei nº 8.666/93.
8.2 - O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no
mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador da Ata
promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.
8.3 - Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado
no mercado o órgão gerenciador deverá:
I) - convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo
mercado;

II) - frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e,
III) - convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
8.4 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante
requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
I) - liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade
dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; e,
II) - convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
8.5 - Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de
Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
CLÁUSULA 9ª - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
9.1 – A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada quando o fornecedor:
a) Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços:
b) Não retirar a respectiva Solicitação de Fornecimento ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido
pela administração, sem justificativa aceitável;
c) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no
mercado;
d) Tiver presentes razões de interesse público;
e) For declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração nos termos do artigo 87, inciso IV, da
Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
f) For impedido de licitar e contratar com a Administração nos termos do artigo 7º da Lei Federal 10.520, de
17 de julho de 2002.
9.2 - O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será
formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.
9.3 - O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato
superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força
maior devidamente comprovado.
CLÁUSULA 10ª – DA FISCALIZAÇÃO
10.1 – A fiscalização do contrato oriundo deste processo ficará a cargo do(s) servidor (es) abaixo
mencionado(s) devidamente nomeado pela Portaria nº 725 de 22 de dezembro de 2021.
a) Gestor de Contratos: WILSON HENRIQUE MOREIRA, telefone (49) 3532-7461, e-mail:
compras@tangara.sc.gov.br.
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE:
a) Fiscal de Contrato da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente: ALAN PERAZZOLI TORCATTO,
telefone (49) 3532-7455, e-mail: agricultura2@tangara.sc.gov.br.
b) Fiscal de Contrato Suplente da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente: THIAGO DE SOUZA
PEREIRA, telefone (49) 3532-7455, e-mail: agronomia@tangara.sc.gov.br.
c) Ordenador de Despesas da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente: LEANDRO ALTHAUS DOS
SANTOS, telefone (49) 3532-7455, e-mail: agricultura@tangara.sc.gov.br.
10.2 – Caberá ao(s) servidor(es) designado(s) bem como a comissão de recebimento verificar se os itens,
objeto do presente contrato, atendem a todas as especificações e demais requisitos exigidos, bem como
autorizar o pagamento da respectiva nota fiscal, e participar de todos os atos que se fizerem necessários para o
adimplemento a que se referir o objeto licitado.

CLÁUSULA 11 - DAS PENALIDADES
11.1 – Se o licitante vencedor descumprir as condições deste Pregão ficará sujeito às penalidades
estabelecidas nas Leis nº 10.520/2002 e 8.666/93.
11.2 – Nos termos do artigo 87 da Lei 8.666/93, pela inexecução total ou parcial deste pregão, o Município de
Tangará poderá aplicar à empresa vencedora, as seguintes penalidades:
a) Advertência;
b) Multa de até 10% (dez por centro) sobre o valor da proposta;
c) Suspensão temporária de participação em licitação, e impedimento de contratar com a Administração do
Município de Tangará, por prazo não superior a 02 (dois) anos, e dosada segundo a natureza e a gravidade da
falta cometida;
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos
resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.
11.3 – Nos termos do artigo 7º da Lei n. 10.520/2002, se o licitante, convocado dentro do prazo de validade
de sua proposta, recusar-se a assinar a ata de registro de preços, deixar de entregar ou apresentar
documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a
proposta, falhar ou fraudar na execução da ata de registro de preços, comportar-se de modo inidôneo ou
cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio de citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e
contratar com o Município, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade,
ainda, o Município de Tangará poderá aplicar à empresa vencedora, sem prejuízos a penalidade prevista no
supracitado artigo, as seguintes penalidades:
a) Advertência;
b) Multa de até 10% (dez por centro) sobre o valor da proposta.
11.4 - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no sistema de registro de cadastro do Município, e
no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das
multas previstas no edital e no contrato e das demais cominações legais.
11.5 - Nenhum pagamento será processado à proponente penalizada, sem que antes, este tenha pagado ou lhe
seja relevada a multa imposta.
CLÁUSULA 12ª - DA VINCULAÇÃO AO PROCESSO LICITATÓRIO
12.1 - A presente ata está vinculada ao processo licitatório modalidade Pregão Presencial nº 001/2022 Registro de Preços, obrigando-se o FORNECEDOR de manter, durante a vigência do presente ajuste, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação.
12.2 - O FORNECEDOR obriga-se a cumprir o disposto no artigo 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal,
de acordo com a declaração de que não emprega menores prestada durante a fase de habilitação, sob pena das
sanções legais cabíveis.
12.3 - O FORNECEDOR declara estar ciente das suas condições para com o Município, nos termos do Edital
da respectiva licitação e da sua proposta, que passam a fazer parte integrante da presente Ata e a reger as
relações entre as partes, para todos os fins.
CLÁUSULA 13ª - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
13.1 - A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles
poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurada
ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

13.2 - Observados os critérios e condições estabelecidas neste Edital e o preço registrado, a Administração
poderá comprar de mais de um fornecedor registrado, segundo a ordem de classificação, desde que razões de
interesse público justifiquem e que o primeiro classificado não possua capacidade de fornecimento compatível
com o solicitado pela Administração.
13.3 - O fornecedor signatário desta Ata, cujo preço é registrado, declara estar ciente das suas condições para
com o Município, nos termos do Edital da respectiva licitação e da sua proposta, que passam a fazer parte
integrante da presente Ata e a reger as relações entre as partes, para todos os fins.
CLÁSULA 14ª - DO FORO
14.1 - As partes contratantes elegem o FORO da Comarca de Tangará/SC, com a renúncia de qualquer outro,
por mais privilegiado que seja, para dirimir as questões judiciais relativas ou resultantes do presente ajuste.
E, por assim haverem acordado, declaram ambas as partes aceitar todas as disposições estabelecidas nas
cláusulas do presente ajuste, bem como observar fielmente outras disposições legais e regulamentares sobre o
assunto, firmando-o em 02 (duas) vias na presença das testemunhas abaixo assinadas.
Tangará, 25 de janeiro de 2022.

_________________________________
OSCAR ZIMERMANN DOS SANTOS
Prefeito Municipal E.E

__________________________________
JOSIANE PEROZA
Polimpressos Serviços Gráficos Ltda

Testemunhas:
1- _________________________
Cristiane Piccinin

2- _________________________
Wilson H. Moreira

