
 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 193/2021 

 

Aos vinte e nove dias do mês de outubro do ano de 2021, 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, resolvem registrar o(s) preço(s) da empresa: CLAUDINEI TONIETTI 

pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 28.732.430/0001-17, com sede a Praça Prudente 

de Moraes, nº 78, Centro, Fundos, na cidade de São José do Rio Pardo, Estado de São Paulo, devidamente 

representado por Claudinei Tonietti, inscrito no CPF sob o nº 154.553.338-52, doravante denominada 

simplesmente de FORNECEDOR para fornecimento do objeto descrito abaixo, em conformidade com o 

processo de licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 016/2021 – 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 INSTRUMENTOS 

MUSICAIS, CAIXAS DE SOM E MICROFONE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E A 

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, conforme segue: 

 

Item Especificação Qtd. Unidad Marca 
Valor 

Unitário 
Valor 
Total 

1 Bumbo de marcha 22" x 14" 10 afinações. 
Requisito: tambor com 9 mm de espessura, feito 
com lâminas de Lyptus, bordas em 60º interno e 45º 
externo, com respiro, face interna lixada e 
impermeabilizada, face externa revestido com 
laminado melamínico brilhante (fórmica preta) com 
0,8mm. de espessura. As canoas feitas de zamac são 
individuais com dupla fixação no tambor, porca de 
afinação feita de metal nobre e resistente, e 
parafusos de afinação cabeça quadrada com garras 
feitas de alumínio. Aros feitos de madeira Lyptus, 
com 8mm. de espessura e peles feitas com filme de 
polyester leitoso de 250 micras de espessura. Com 
colete feito de alumínio e fibra compósita com 
regulagens de altura e abertura, áreas de contato 
com o corpo protegidos por borracha (EVA). 
Acompanha chave de afinação. 

5,000 UN QUIRINO 1.320,00 6.600,00 

2 Caixa Tenor 14" x 12" 8 afinações. Requisito: tambor 
com 9 mm. de espessura, feito com 6 lâminas de 
Lyptus, bordas em 60º interno e 45º externo, com 
respiro, face interna lixada e impermeabilizada, face 
externa revestido com laminado melamínico 
brilhante (fórmica preta) com 0,8mm. de espessura. 
As canoas feitas de zamac são individuais com dupla 
fixação no tambor, porca de afinação feita de metal 
nobre e resistente, e parafusos de afinação cabeça 
quadrada. Os aros devem ser feitos de aço, com 
1,6mm. de espessura. O automático deve ser feito de 
zamac com Sistema gaveta regulável e esteira de aço 
18 fios. As canoas, aros e automático são na cor 
preta. A pele batedeira porosa, feita com filme de 
polyester resinado de 250 micras de espessura e 
resposta feita com filme de polyester cristal de 75 
micras de espessura. Com colete feito de alumínio e 
fibra compósita com regulagens de altura e 
abertura, áreas de contato com o corpo protegidos 
por borracha (EVA), e ombreiras com fechamento 

8,000 UN QUIRINO 1.160,00 9.280,00 



 

 

nas costas. 
Acompanha chave de afinação. 

3 Tenor: Quadriton 8”x7”, 10”x8”, 12”x9”, 13”x10” 
Requisito: tambor com 6,5 mm de espessura, feito 
com lâminas de Lyptus, com borda superior em 60º 
interno e 45º externo, com a parte frontal mais 
baixa, face interna lixada e impermeabilizada, face 
externa revestido com laminado melamínico 
brilhante (fórmica preta) com 0,8mm. de espessura. 
As canoas feitas de zamac são individuais com dupla 
fixação no tambor, porca de afinação feita de metal 
nobre e resistente, e parafusos de afinação cabeça 
quadrada. Os aros devem ser feitos de aço, com 
1,6mm. de espessura. As canoas e aros são na cor 
preta. A pele batedeira feita com filme de polyester 
leitoso de 250 micras de espessura. Com colete de 
alumínio e fibra compósita com regulagens de altura 
e abertura, áreas de contato com o corpo protegidos 
por borracha (EVA), e ombreiras com fechamento 
nas costas. Acompanha chave de afinação. 

1,000 UN QUIRINO 1.598,00 1.598,00 

4 Tenor: Quintoton 6"x5" 8”x7”, 10”x8”, 12”x9”, 
13”x10” 
Requisito: tambor com 6,5 mm de espessura, feito 
com lâminas de Lyptus, com borda superior em 60º 
interno e 45º externo, com a parte frontal mais 
baixa, face interna lixada e impermeabilizada, face 
externa revestido com laminado melamínico 
brilhante (fórmica preta) com 0,8mm. de espessura. 
As canoas feitas de zamac são individuais com dupla 
fixação no tambor, porca de afinação feita de metal 
nobre e resistente, e parafusos de afinação cabeça 
quadrada. Os aros devem ser feitos de aço, com 
1,6mm. de espessura. As canoas e aros são na cor 
preta. A pele batedeira feita com filme de polyester 
leitoso de 250 micras de espessura. Com colete de 
alumínio e fibra compósita com regulagens de altura 
e abertura, áreas de contato com o corpo protegidos 
por borracha (EVA), e ombreiras com fechamento 
nas costas. Acompanha chave de afinação. 

1,000 UN QUIRINO 1.670,00 1.670,00 

5 Atabaque Feito em madeira compensado com 
forração, pintado na cor preta, medindo 700 mm de 
altura com pele batedeira em nylon leitosa de 14pol. 
Formato cônico. Aro em ferro pintado de preto com 
06 afinadores. 

8,000 UN QUIRINO 319,00 2.552,00 



 

 

11 Caixa Amplificada com Woffer de 12 polegadas + 
driver de 1000 watts (500 RMS). Canal 1: Bluetooth, 
USB, FM/entrada auxiliar P2 – Iphone, Ipod, Ipad, 
Tablets, Celulares, MP3, CD, DVD, TV/Teclado. 
Entrada P10 para microfone, Violão, Cavaquinho.   
Equalizador: Graves e Agudos. Alimentação: Bivolt 
automático (100-240V), com bateria interna 
recarregável (Lítio). 

2,000 UN mondial 1.025,00 2.050,00 

13 Teclado 61 teclas (estilo piano) Resposta ao toque 3 
níveis de sensibilidade Sistema de som Fonte de 
som MXi (multiexpressiva integrada) Polifonia 
máxima 128 Timbres 900 timbres integrados, 
incluindo 75 timbres de órgão com drawbar (450 
timbres do usuário) Camada/Divisão Camada: 
inferior 1 - 4, superior 1 - 4 atribuível (máx. 4 tons) 
Divisão: ponto de tempo intermediário variável 
Efeitos digitais • Reverb • Chorus • Delay • DSP: 
Equalizador, Compressor, Limitador, Potenciador, 
Reflexão antecipada, Phaser, Chorus, Flanger, 
Tremolo, Auto Pan, Rotary, Drive Rotary, LFO Wah, 
Auto Wah, Distorção, Deslocador de tom, Multi 
Chorus, Modulador em anel, Delay, Efeito de piano • 
EQ Principal: 4 bandas paramétricas de equalização 
• Harmonização automática: 12 tipos • Arpejador: 
100 tipos Acompanhamento automático • Modos: 
CASIO chord, dedilhado 1, dedilhado 2 (6ª 
desativada), dedilhado 3 (no baixo), acorde de 
extensão completa • Controladores: Início/Parada, 
Intro1 - 2, Variação1 - 4 / Preenchimento, Pausa, 
Fade In /Out, Encerramento1 - 2, Início da 
sincronização, Parada da sincronização, 
Acompanhamento Ligado /Desligado, Ritardando, 
Preenchimento automático, Início por toque 
Metrônomo 0 (Desligado), 1 - 9 batidas (Intervalo: 
um quarto de nota = 20 a 255 por minuto) Gravador 
• Gravador de MIDI: Gravação em tempo real, Editor 
de faixa, Editor de evento (Apagar, Copiar, Inserir, 
Quantizar, Gravação da etapa), Registrar entrada / 
saída, Over Dubbing, Importar SMF • Músicas do 
usuário: 100 músicas, 17 faixas por música (1 faixa 
do sistema + 16 multifaixas) • Capacidade 
aproximada de dados: 50.000 notas (1 música) 
Gravação/reprodução de áudio • Fonte de gravação: 
Reprodução do teclado, Reprodução do teclado com 
acompanhamento automático e com predefinição de 
música, Reprodução do gravador de MIDI e Entrada 
de som da EXT IN (LINE IN, MIC IN) • Formato do 
arquivo de áudio: .wav (16 bits, 44,1 kHz, estéreo) • 
Capacidade de gravação: até 100 arquivos de áudio 
(tempo máximo de gravação: aproximadamente 90 
minutos para um único arquivo de áudio) • 
Requisito: memória USB, até 32 GB Outras funções • 
Função do pad: 4 pads, Número de bancos (Frases: 
25, Amostras: 25, Usuários: 50), Amostra (25 
bancos, 367 dados), Tempo da amostra (Longa: 9 
segundos x 4, Curta: 3 segundos x 32), Frase (25 
bancos, 250 dados), Editor de evento, Sincronização 
de acorde, Sincronização • Mixagem: 48 canais + 
EXT IN (INST IN, MIC IN), operação com 9 controles 

1,000 UN CASIO 3.750,00 3.750,00 



 

 

deslizantes • Sequenciador de padrões: Gravação 
em tempo real, Editor de evento (Apagar, Copiar, 
Inserir, Quantizar, Gravação da etapa), Parâmetros 
da parte, Importar SMF • Órgão com drawbar: 9 
drawbars / 75 tons integrados / 50 tons do usuário 
• Editor de tom: 450 tons de usuário • Registro: 96 
configurações (8 definições x 12 bancos) • 
Predefinição musical: 305 predefinições com 
progressão de acordes, editor de acorde (100 
predefinições de usuário) • Predefinição com um 
toque: 280 predefinições • Afinador da escala: 
Temperamento igual + 16 tipos, Ajuste fino da 
escala em ±99 centésimos • Mudança de oitava: ±3 
oitavas • Roda de altura de tons: 0 a 24 semitons • 
Modulation • Controles deslizantes (9 controles 
deslizantes para órgão com drawbar e mixagem) • 
Botões: 3 (Atribuível x 2, Valor x 1) Transposição de 
teclas ±1 oitava (-12 a +12 semitons) Controle de 
afinação A4 = 415,5 - 440,0 - 465,9 Hz (0,1 Hz 
unidades) Pedais Tomada padrão (sustain, suave, 
sustenido, iniciar/parar) Visor Painel de toque de 
5,3 polegadas (LCD colorido TFT de 5,0 polegadas e 
528 x 320 pontos) Memória USB / Memória SD • 
Capacidade de memória USB: até 32 GB • Funções: 
Reprodução de SMF (até 320 KB por arquivo), 
Armazenamento de arquivo, Lembrete de arquivo, 
Exclusão de arquivo, Formato, Reprodução / 
Armazenamento de dados de áudio • Salvar / 
Carregar: Tom do usuário, Ritmo do usuário, Dados 
MIDI do usuário, Predefinição de música do usuário, 
Memória de registro do usuário, Banco de pad do 
usuário, Amostra do usuário, Frase do usuário, 
Arpejo do usuário MIDI • MIDI geral: multitom de 
16 canais recebido, GM Nível 1 padrão Alto-falantes 
12 cm x 2 + 5 cm x 2 (bidirecional, 4 alto-falantes), 
Sistema bass-reflex, Alto-falante LIGADO / 
DESLIGADO Amperagem de saída 20 W＋20 W 
Terminais de entrada/saída • PEDAL 1: entrada 
mono padrão • PEDAL 2 / EXPRESSÃO: entrada 
estéreo padrão • FONES: entrada estéreo padrão, 
frente • LINE OUT: L/MONO, R; Entrada padrão • 
LINE IN: L/MONO, R; Entrada padrão • MIC IN: 
Entrada mono padrão, Volume do MIC • AUDIO IN: 
Entrada estéreo mini, Volume do AUDIO IN • USB 
TO HOST • USB TO DEVICE • MIDI IN, OUT / THRU • 
ENTRADA CC (24 V) Requisitos de energia 
Adaptador CA: AD-A24250LW Dimensões (L x P x A) 
948 x 384 x 122 mm * Exceto estante para 
partituras e outras projeções Peso 7,6kg Acessórios 
incluídos Adaptador CA (AD-A24250LW) e estante 
para música. 

 

CLÁUSULA 2ª - DO PREÇO 

2.1 – Os produtos objeto da presente Ata de Registro de Preços, serão adquiridos pelo preço total de 

R$27.500,00(vinte e sete mil e quinhentos 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 e-

mail: 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 fornecer o(s) produto(s), objeto deste Edital, de acordo com as 

especificações exigidas, na forma, nos locais, prazos e preços estipulados na Solicitação de Fornecimento. 

 

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. 

 

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 aquisição. 

 

4.6 - Responsabilizar - se pela procedência, qualidade e entrega do(s) produto(s); 

 

4.7 - Responsabilizar-se por todo e qualquer material sem condições de uso. 

 

4.8 - Entregar somente materiais de primeira qualidade e novos. Não serão aceitos materiais usados. 

 

4.9 – Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo contratante. 

 

4.10 – 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.  

 

4.11 – A atuação ou a eventual omissão da fiscalização durante a realização dos trabalhos, não poderá ser 

invocada para eximir a contratada da responsabilidade pelo(s) produto(s) adquirido(s). 

 

CLÁUSULA 5ª - DA ENTREGA 

5.1 - Os produtos deverão ser fornecidos conforme solicitação da Secretaria requisitante, dentro do prazo de 

12 (doze) meses. 

 

5.2 - Todas as despesas referentes à entrega dos produtos serão por conta do fornecedor, despesas essas 

previstas e/ou computadas na proposta. 

mailto:nfe@tangara.sc.gov.br
mailto:contabil@tangara.sc.gov.br


 

 

 

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 90 (noventa) 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 - Os produtos a serem fornecidos deverão ser novos e de primeira qualidade. Caso o mesmo não atenda as 

exigências deste edital e termo de referência, deverá ser substituído sem custos adicionais. 

 

5.6 – A não realização dos itens dentro do prazo, ensejará a revogação da Ata de Registro de Preços e a 

aplicação das sanções legais previstas. 

 

5.7 - 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. 

 

5.8 – Após a entrega, a proponente vencedora deverá substituir às suas expensas, no prazo de até 03 (três) dias 

úteis após o recebimento da notificação expedida pela Secretaria solicitante, o(s) item (s), caso se constate 

defeitos de fabricação, ou qualquer anormalidade que esteja em desacordo com as especificações deste Edital, 

dentre outros. 

 

5.9 - A proponente vencedora deverá responder pelos vícios e defeitos do(s) item(ns) e assumir os gastos e 

despesas que se fizerem necessários para adimplemento das obrigações decorrentes da aquisição, e 

providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades apontadas pela Secretaria 

solicitante. 

 

5.10 - Todos os materiais deverão apresentar garantia de no mínimo 12 (doze) meses a contar data de 

recebimento e fiscalização, sem prejuízos a garantia fornecida pelo fabricante. 

 

5.11 - O aceite não exclui a responsabilidade civil do fornecedor por vícios de qualidade ou técnico dos 

produtos, ou por desacordo com as especificações estabelecidas neste edital, verificadas posteriormente. Caso 

os produtos sejam recusados ou o documento fiscal apresente incorreção, o prazo de pagamento será contado 

a partir da data de regularização da entrega ou do documento fiscal. 

 

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:  

 

32 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER 

Atividade 2024 

3.3.90.30.29.0149 – Aplicações Diretas 

 

29 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER 

Atividade 1009 

4.4.90.52.26.0149 – Aplicações Diretas 

 

1 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 



 

 

Atividade 2014 

4.4.90.52.26.0435 – Aplicações Diretas 

4.4.90.52.26.0461 – 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 539 de 01 de outubro de 2021.  

 

a) Analista de Licitações e Contratos: WILSON HENRIQUE MOREIRA, telefone (49) 3532-7458, e-mail: 

compras@tangara.sc.gov.br.  

mailto:compras@tangara.sc.gov.br


 

 

 

SECRETARIA DE SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO:  

 

a) Fiscal de Contrato da Secretaria de Saúde, Assistência Social e Habitação: DANIELA SPOHR DE 

OLIVEIRA, telefone (49) 99935-2073, e-mail: visa@tangara.sc.gov.br.  

 

b) Fiscal de Contrato Suplente da Secretaria de Saúde, Assistência Social e Habitação: ENZO ROGERIO 

MAYER, telefone (49) 3532-7473, e-mail: transpsaude@tangara.sc.gov.br.  

 

c) Ordenador de Despesas da Secretaria de Saúde, Assistência Social e Habitação: JULIANA CECATTO 

SAMISTRARO, telefone (49) 99978-5225, e-mail: freirogerio@tangara.sc.gov.br.   

 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER: 

 

a) Fiscal de Contrato da Secretaria de Educação, Cultura, Juventude, Esporte e Lazer: CIDINÉIA GRAHL, 

telefone (049) 3532-7478, e-mail: educa@tangara.sc.gov.br.  

 

b) Fiscal de Contrato Suplente da Secretaria de Educação, Cultura, Juventude, Esporte e Lazer: LUCIANA 

DE FATIMA DOS SANTOS, telefone (049) 3532-7472, e-mail: crecheaf@tangara.sc.gov.br.  

 

c) Ordenador de Despesas: MARLENE VALESAN, telefone (049) 3532-7478, e-mail: 

educacao@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; 
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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 Eletrônico nº 016/2021 - 

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 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, 09 de novembro de 2021. 

 

 

_________________________________ 

ALDAIR BIASIOLO 

Prefeito Municipal  

 

 

__________________________________ 

CLAUDINEI TONIETTI 

Representante 

 

 



 

 

 

Testemunhas: 

 

1- _________________________     2- _________________________ 

              Wilson H. Moreira                                        Cristiane Piccinin 


