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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 077/2021-PMI 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2021-PMI 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 112/2021-PMI 

 

 

No dia 01 do mês de setembro do ano de 2021, compareceram, de um lado a(o) O Município 

de Ipira, pessoa jurídica de direito público interno, situado à Rua 15 de agosto, nº 342, 

Centro de Ipira-SC, inscrito no CNPJ/MF sob nº 82.814.260/0001-65 através do Prefeito 

Municipal, doravante denominado ADMINISTRAÇÃO, e as empresas abaixo qualificadas, 

doravante denominadas DETENTORAS DA ATA, que firmam a presente ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS de acordo com o resultado do julgamento da Licitação na 

modalidade PREGÃO ELETRÔNICO nº 015/2021, que selecionou a proposta mais vantajosa 

para a Administração Pública.  

As empresas DETENTORAS DA ATA dos itens, resolvem firmar a presente ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS de acordo com o resultado da licitação decorrente do processo e 

licitação acima especificados, regido pela Lei Federal nº. 10.520/02, subsidiariamente pela 

Lei de Licitações nº. 8.666/93, pelas condições do edital, termos da proposta, mediante as 

cláusulas e condições a seguir estabelecidas: 

Empresas: Delazeri Atacadista Eireli 

CNPJ: 07.383.088/0001-17 

Endereço: Rua Egide Buselatto Susin, São Cristovão – Capinzal – SC  

Representante legal: Enio Delazeri 

CPF: 453.533.100-63 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  

1.1 - O presente Termo tem por objetivo e finalidade de constituir o sistema de REGISTRO 

DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de material de higiene e limpeza, conforme a 

necessidade, para os Prédios Municipais. 

1.2 – O fornecimento deverá seguir as especificações constantes no Edital, nas condições 

definidas no ato convocatório, seus anexos, propostas de preços e demais documentos e Atas 

do Processo e Licitação acima descritos, os quais integram este instrumento independente de 

transcrição, pelo prazo de validade do presente Registro de Preços.  

1.3 - A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar contratações com 

os respectivos fornecedores ou a contratar a totalidade dos bens registrados, sendo-lhe 

facultada a utilização de outros meios permitidos pela legislação relativa às licitações, sem 

cabimento de recurso, sendo assegurado ao beneficiário do registro de preços preferência em 

igualdade de condições. 
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CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO  

2.1 - De acordo com a ordem de classificação das respectivas propostas o preço para 

fornecimento do objeto do registro será: 

 

Item Und Descrição Quant. Marca 
Valor 

Unitário 

Valor 

Total 

10 GL 

ÁGUA SANITÁRIA: Embalagem 05 Litros: 

COMPOSIÇÃO: Hipoclorito de Sódio 10%, 

Estabilizante e Veículo. PRINCÍPIO ATIVO: 

Hipoclorito de Sódio. Teor de Cloro ativo 2 a 

2,5%. Embalagem em material que impeça a 

ação de luz solar, com data de fabricação 

impressa na embalagem, rótulo de alumínio, a 

mesma contendo indicações, recomendações, 

precauções e cuidados em caso de acidentes e 

modo de usar, embaladas em caixas de papelão 

com os dados do fabricante. Validade do produto 

não devera ser superior a 5 meses a partir da data 

de entrega. Caixa contendo 4 (quatro) unidades.  

Apresentar AFE – Autorização de 

Funcionamento da Empresa e Notificação 

MS/ANVISA. Conforme DECRETO nº 

79.094/77 e RDC 184/2011. 

98 Incolimp 5,65 553,70 

12 GL 

DETERGENTE NEUTRO: Embalagem 05 

Litros: COMPOSIÇÃO: Tensoativo Aniônico, 

Neutralizante, Umectante, Espessante, 

Conservante e Veículo. PRINCÍPIO ATIVO: 

Alquil Benzeno Sulfonato de Sódio. Embalagem 

translucida, com data de fabricação impressa na 

embalagem, rotulo de alumínio, a mesma 

contendo indicações, recomendações, precauções 

e cuidados em caso de acidentes e modo de usar, 

embaladas em caixas de papelão com os dados 

do fabricante. Validade do produto devera ser 

superior a 18 meses a partir da data de entrega. 

Apresentar AFE – Autorização de 

Funcionamento da Empresa e Notificação 

72 
Mil 

Flores 
8,75 630,00 
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MS/ANVISA. Conforme DECRETO nº 

79.094/77 e RDC 184/2011. 

13 GL 

DESINFETANTE: Embalagem 05 Litros: 

COMPOSIÇÃO: Tensoativo Aniônico, 

Umectante, Perfume, Espessante e Veículo. 

PRINCÍPIO ATIVO: Cloreto Dialquil Dimetil 

Amônio. Embalagem translucida, com data de 

fabricação impressa na embalagem, rotulo de 

alumínio, a mesma contendo indicações, 

recomendações, precauções e cuidados em caso 

de acidentes e modo de usar,embaladas em 

caixas de papelão com os dados do fabricante. 

Validade do produto devera ser superior a 18 

meses a partir da data de entrega,fragrâncias a 

escolher.   Apresentar AFE – Autorização de 

Funcionamento da Empresa e Notificação 

MS/ANVISA. Conforme DECRETO nº 

79.094/77 e RDC 184/2011. 

144 Top Mil 7,45 1.072,80 

14 L 

ÁLCOOL LÍQUIDO, ETÍLICO HIDRATADO 

A 92,8 GRAU INPM, DE USO 

INSTITUCIONAL:  embalagem plástica de 1 

litro, com identificação do produto, marca do 

fabricante, data da fabricação e prazo de 

validade. O produto deverá ter registro no 

INMETRO conforme NBR 5991/1997.  

144 Flops 6,10 878,40 

22 UN 

ESPONJA ABRASIVA DUPLA FACE: um dos 

lados em fibra sintética abrasiva na cor verde, 

outro lado em espuma de poliuretano na cor 

amarela, anti bactérias, em embalagens 

individuais esponjas de 110 x 74 x 23 mm. 

Enponja Abrasiva. Manta de não tecido, de 

fibras sintéticas, unidas com resina à prova 

d’água com aplicação de material abrasivo e 

aderida a espuma de poliuretano. Enponja 

Abrasiva. Manta de não tecido, de fibras 

sintéticas, unidas com resina à prova d’água com 

aplicação de material abrasivo e aderida a 

108 

Super 

Pro 

Bettanin 

0,50 54,00 
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espuma de poliuretano. Enponja Abrasiva. 

Manta de não tecido, de fibras sintéticas, unidas 

com resina à prova d’água com aplicação de 

material abrasivo e aderida a espuma de 

poliuretano. 

23 UN 

SACO DE TECIDO: Medidas externas mínimas 

de 60 de largura x 80 cm de altura. 

COMPOSIÇÃO: 100 % algodão, para limpeza, 

lavado e alvejado, com do peso superior a 220 

gramas, o mesmo devera conter etiqueta da 

fabrica informando a composição do tecido e 

metragem.  

47 Martins 4,35 204,45 

25 UN 

SAPONÁCEO LÍQUIDO CREMOSO: contendo 

300 ml, com tampa abre-fecha, indústria 

brasileira, COMPOSIÇÃO: Dodecil benzeno, 

sulfonato de sódio, álcool graxo etoxilado, 

sabão, coadjuvante, agente polidor, anti-

espumante, preservante, corante, perfume e água. 

PRINCÍPIO ATIVO: ácido tricloroisocianúrico. 

a mesma contendo indicações, recomendações, 

precauções e cuidados em caso de acidentes e 

modo de usar, que não risca no uso. Fragrância 

de PINHO OU LARANJA. Embaladas em 

caixas de papelão com os dados do fabricante. 

Validade do produto devera ser superior a 12 

meses a partir da data de entrega. Apresentar 

AFE – Autorização de Funcionamento da 

Empresa e Notificação MS/ANVISA. 

Conforme DECRETO nº 79.094/77 e RDC 

184/2011. 

96 Sany 2,80 268,80 

26 UN 

ESPONJA DE LÃ DE AÇO CARBONO: 

abrasivo, para limpeza em geral, embalagem em 

pacote com 08 unidades, peso líquido não 

inferior a 60 gramas, contendo marca do 

fabricante, data de fabricação e prazo de 

validade.  

2 Reluz 1,10 2,20 
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27 UN 
Odorizador de ambientes em aerosol 360ml 

fragrâncias diversas.  
76 

Ultrafres

h 
6,25 475,00 

28 UN 

PAPEL TOALHA PARA COZINHA: folha 

dupla picotada, contendo 02 rolos com 60 

toalhas 19 cm x 22 cm cada, extra branco, 

texturizado.  

126 Clarys 2,95 371,70 

30 UN 

SABONETE LÍQUIDO PEROLADO: 

Embalagem 05 Litros, Base perolizada; 

COMPOSIÇÃO: Acqua, Laureth-2, Coco amido 

propylbetaine, Sodium Laureth Sulfate, 

citricAcid, methylisothiazolinone 

/methylchloroisothiazolinone, Disodium EDTA, 

Cocamide DEA, sodiumchloride, Glycerin, 

Perfum. Embalagem translucida, com data de 

fabricação impressa na embalagem, rotulo de 

alumínio, embaladas em caixas de papelão com 

os dados do fabricante, Validade do produto 

devera ser superior a 18 meses a partir da data de 

entrega, fragrâncias a escolher. Apresentar AFE 

– Autorização de Funcionamento da Empresa 

e Notificação MS/ANVISA. Conforme 

DECRETO nº 79.094/77 e RDC 184/2011. 

37 Deoline 16,00 592,00 

31 PCT 

PAPEL TOALHA INTERFOLHADO: 02 ou 03 

dobras gofrado em alto relevo, 100% celulose 

virgem, extra branco, sem qualquer material 

estranho, folha simples, medidas mínimas 20 cm 

x 23 cm, gramatura mínima 26g/m², pacote com 

1.000 folhas. Apresentar laudo de ensaio e 

microbiológico. 

120 
Bela 

vista 
8,65 1.038,00 
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35 GL 

AMACIANTE DE ROUPAS: Embalagem 05 

Litros: COMPOSIÇÃO: Cloreto Dialquil 

Dimetil Amônio, Acidulante, Essência, 

Conservante, Coadjuvante, Corante e Veículo. 

PRINCÍPIO ATIVO: Cloreto Dialquil Dimetil 

Amônio. Embalagem translucida, com data de 

fabricação impressa na embalagem, rotulo de 

alumínio, a mesma contendo indicações, 

recomendações, precauções e cuidados em caso 

de acidentes e modo de usar, com os dados do 

fabricante, fragrâncias a escolher.  Validade do 

produto devera ser superior a 18 meses a partir 

da data de entrega. Apresentar laudo de ensaio 

e microbiológico. 

12 
Mil 

Flores 
8,90 106,80 

37 UN 

Sacos plásticos descartáveis para conservar 

alimentos. Para freezer e microondas, atóxico e 

inodoro, com 100 unidades para 5kg.  

15 Star 5,90 88,50 

39 UN 

Escova sanitária em nylon, com cerdas em 

formato circular, com suporte. Dimensões: 38 

alt. x 14 larg. x 14 comp. Cm. 

40 
Compan

heira 
5,43 217,20 

40 UN 

Toalha de banho: 100% algodão medidas 

mínimas 70 x 1,30 m, atoalhada, peso mínimo de 

360 g, cor branca.    

30 Dlm 15,50 465,00 

42 UN 

Balde plástico para uso geral, durável, reforçado 

em polipropileno, fundo e borda reforçados, com 

alça plástica, de material não reciclado 

capacidade mínima 13 litros.  

30 Arqplast 8,25 247,50 

47 UN 

Multiuso para limpeza pesada. Superfícies: 

Acrílicos, Azulejos, ladrilhos e pisos, Box de 

banheiro, esmaltados, fórmica, laminados, louças 

de banheiro, metais, paredes, pia de inóx, 

plásticos, superfícies laváveis, vidros, vitrines, 

pára-brisas. Sujeiras: fuligem, gordura da 

cozinha, graxa,marcas de dedos, óleo, poeira, 

resíduos de sabão, risco de lápis. Benefícios: 

Limpeza Profunda, acondicionado em 

embalagem de 500 ml cada. Fragrância: 

41 Attivo 7,99 327,59 
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Original, floral campestre, cloro ativo 2 em1. 

Apresentar AFE – Autorização de 

Funcionamento da Empresa e Notificação 

MS/ANVISA. Conforme DECRETO nº 

79.094/77 e RDC 184/2011. 

49 CX 

Detergente glicerinado neutro: frasco com 500 

ml. composição: tensoativos aniônicos, glicerina, 

coadjuvante, preservante, sequestrante, 

epessantes, corantes e veículos. componente 

ativo: linear alquibenzeno sulfanato de sódio, 

contém tensoativo biodegradável. Embalagem 

translucida, com data de fabricação impressa na 

embalagem, rotulo contendo indicações, 

recomendações, precauções e cuidados em caso 

de acidentes e modo de usar, embaladas em 

caixas de papelão com os dados do fabricante. 

Validade do produto devera ser superior a 18 

meses a partir da data de entrega. Caixa com 24 

unidades. Apresentar AFE - Autorização de 

funcionamento da Empresa e Notificação 

MS/ANVISA. Conforme DECRETO N. 

79.094/77 e RDC 184/2001. 

19 Naturatte 1,40 26,60 

51 PCT 

Guardanapo de papel folha dupla, extra branco, 

macio, com no mínimo 32,5 cm × 32,5cm , 

pacote com 50 unidades. 

42 
Bela 

Vista 
2,48 104,16 

52 UN 
Escova com alça pequena para higienização de 

mão e unhas. 
10 Pratik 2,25 22,50 

 

 

O preço total: R$ 7.746,90 (sete mil, setecentos e quarenta e seis reais e noventa centavos). 

 

2.2 - Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de Registro 

de Preço.  

2.2.1 - Na hipótese de alteração de preços de mercado, estes poderão ser revistos, visando ao 

restabelecimento da relação inicialmente pactuada, em decorrência de situações previstas na 

aliena “d”, do inciso II, do caput e do §5°, do art. 65, da Lei nº 8.666/1993.  
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2.2.2 - A revisão será precedida de pesquisa prévia no mercado, banco de dados, índices ou 

tabelas oficiais e ou outros meios disponíveis para levantamento das condições de mercado, 

envolvendo todos os elementos materiais para fins de fixação de preço máximo a ser pago 

pela Administração.  

2.3 - Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, 

caberá ao Órgão Gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos 

Fornecedores, mediante as providências seguintes:  

a) convocar o Fornecedor primeiro classificado, visando estabelecer a negociação para 

redução de preços originalmente registrados e sua adequação ao praticado no mercado;  

b) frustrada a negociação, o Fornecedor será liberado do compromisso assumido, podendo-se 

convocar os demais Fornecedores registrados, na ordem de classificação, visando igual 

oportunidade de negociação.  

2.4 - Quando o preço registrado se tornar inferior aos preços praticados no mercado e o 

Fornecedor não puder cumprir o compromisso inicialmente assumido poderá mediante 

requerimento devidamente instruído, pedir revisão dos preços ou o cancelamento do preço 

registrado, comprovadas as situações elencadas na alínea “d”, do inciso II, do caput ou do 

§5°, do art. 65, da Lei n° 8.666/1993, caso em que o Órgão Gerenciador poderá: 

a) estabelecer negociação com os classificados visando à manutenção dos preços inicialmente 

registrados:  

b) permitir a apresentação de novos preços, observado o limite máximo estabelecido pela 

Administração, quando da impossibilidade de manutenção do preço na forma referida na 

alínea anterior.  

2.4.1 - Eventuais pedidos de revisão ou cancelamento de registro de preços deverão estar 

acompanhados da documentação comprobatória da elevação dos preços inicialmente 

pactuados, juntada da planilha de custos, lista de preços de fabricantes, notas fiscais de 

aquisição, de transporte, encargos e outros, alusivos à data da apresentação da proposta e do 

momento do pleito, sob pena de indeferimento do pedido.  

2.4.2 - A fixação do novo preço pactuado deverá ser consignada em Apostila à Ata de 

Registro de Preços, com as justificativas cabíveis, observada a anuência das partes. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS  

3.1 - A validade dos preços registrados será de até 12 meses após a data da assinatura desta.  

 

CLÁUSULA QUARTA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES  

 

CONTRATANTE 

I. Tomar todas as providências necessárias à execução do objeto; 
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II. Fiscalizar e acompanhar a prestação dos serviços ora contratados 

orientando, coordenando e sugerindo sobre a perfeita execução do presente contrato; 

III. Promover o empenhamento da despesa, garantindo o pagamento em 

condições especificadas; 

IV. Notificar, por qualquer meio, a Contratada acerca de eventuais 

problemas atinentes ao objeto; 

 

CONTRATADA: 

I. Entregar o objeto de acordo com este Termo de Referência.  

II. Manter, durante a execução do objeto todas as condições de habilitação 

previstas no Edital e em compatibilidade com as obrigações assumidas. 

III. Responsabilizar-se por eventuais danos causados à Administração ou a 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto. 

IV. Responsabilizar-se pelos custos inerentes a encargos tributários, sociais, 

fiscais, trabalhistas, previdenciários, securitários e de gerenciamento, 

resultantes da execução do objeto. 

V. Obedecer ao objeto e as disposições legais contratuais, prestando-os dentro 

dos padrões de qualidade, continuidade e regularidade. 

VI. Exigir do órgão requisitante a Autorização de Fornecimento para a efetiva 

entrega do objeto. 

VII.  Realizar a entrega em até cinco dias do envio da autorização de 

fornecimento. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS  

5.1 - A Ata de Registro de Preços será cancelada, automaticamente, por decurso de prazo de 

vigência ou quando não restarem fornecedores registrados e, por iniciativa do Órgão 

Gerenciador da Ata de Registro de Preços quando:  

5.1.1 - Pela Administração, quando:  

a) o Detentor da Ata descumprir as condições da Ata de Registro de Preços a que estiver 

vinculado;  

b) o Detentor não retirar Nota de Empenho ou Instrumento Equivalente no prazo estabelecido, 

sem justificativa aceitável;  

c) em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial do contrato de fornecimento;  

d) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de esta apresentar superior ao 

praticado no mercado;  

e) estiver impedido para licitar ou contratar temporariamente com a Administração ou for 

declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos da Lei 

Federal n° 10.520, de 17 de fevereiro de 2002;  
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f) por razões de interesse público devidamente fundamentadas.  

5.1.2 - Pela Detentora da Ata quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar 

impossibilitada de executar o Contrato de acordo com a Ata de Registro de Preços, decorrente 

de caso fortuito ou de força maior.  

5.2 - O cancelamento do registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será 

formalizado por meio de Apostila à Ata de Registro de Preços.  

5.3 - É facultada ao Município a aplicação das sanções administrativas previstas no Edital, se 

não aceitar as razões do pedido, sendo assegurado ao Fornecedor o contraditório e a ampla 

defesa. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DO FORNECIMENTO, LOCAL E PRAZO DE ENTREGA  

6.1 - A Ata de Registro de Preços será utilizada para aquisição do respectivo objeto.  

6.2 - O Órgão Gerenciador formalizará por intermédio de Instrumento Contratual, Ordem de 

Compra ou outro Instrumento equivalente, na forma estabelecida no §4°, do art. 62, da Lei nº 

8.666/1993, procederá diretamente a solicitação com o Fornecedor, com os preços registrados, 

obedecida a ordem de classificação.  

6.3 - A(s) Fornecedora(s) classificada(s) ficará(ão) obrigada(s) a atender as ordens de 

fornecimento efetuadas dentro do prazo de validade do registro, mesmo se a entrega dos 

materiais ocorrer em data posterior ao seu vencimento.  

6.3.1 – A entrega deverá ser feita pelo CONTRATADO, no endereço indicado pela 

requisitante, imediatamente, após o recebimento do comunicado (que poderá ser via telefone 

ou e-mail). 

6.3.2 - O prazo e as condições de entrega/execução obedecerão integralmente às disposições 

do Edital.  

6.3.3 - Se a Detentora da Ata não puder fornecer o quantitativo total requisitado, ou parte 

dele, deverá comunicar o fato à Administração ou Órgão Gerenciador, por escrito, no prazo de 

01 (uma) horas, a contar do recebimento da Ordem de Compra.  

6.3.4 - Serão aplicadas as sanções previstas na Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e 

suas alterações posteriores, além das determinações deste Edital, se a Detentora da Ata não 

atender as ordens de fornecimento.  

6.4 - Serão recusados os materiais imprestáveis ou defeituosos, que não atendam as 

especificações constantes no Edital e/ou que não estejam adequados para o uso.  

6.5 - Independente de aceitação, a Contratada garantirá a qualidade e segurança dos materiais 

licitados contra defeitos de fabricação, pelo prazo mínimo de 06 (seis) meses a partir da data 

da entrega, conforme manual da fabricante, salvo o uso indevido, acidente e desgaste natural.  

6.6 - Todas as despesas relativas à entrega e transporte, bem como todos os impostos, taxas e 

demais despesas decorrentes da presente Ata, correrão por conta exclusiva da Contratada. 
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CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO  

7.1 - O pagamento, decorrente do fornecimento do objeto desta Licitação, será efetuado 

mediante crédito em conta bancária, em até 30 (trinta) dias, contados do recebimento 

definitivo dos materiais, após a apresentação da respectiva Nota Fiscal, devidamente atestada 

pelo setor competente, conforme dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea “a”, da Lei n° 8.666/93 e 

alterações.  

7.2 - Os pagamentos somente serão efetuados após a comprovação, pela(s) Fornecedora(s), de 

que se encontra regular com suas obrigações para com o sistema de Seguridade Social, 

mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débito com o INSS e com o FGTS.  

7.3 - Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será 

sustado para que o Fornecedor tome as medidas necessárias, passando o prazo para o 

pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação do mesmo.  

7.4 - Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal, o Órgão, a seu critério, poderá 

devolvê-la, para as devidas correções.  

7.5 - Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal será considerada como não apresentada, para 

fins de atendimento das condições contratuais.  

7.6 - Na pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou 

inadimplência contratual o valor será descontado da fatura ou créditos existentes em favor da 

Fornecedora.  

7.7 - A Administração efetuará retenção, na fonte dos tributos e contribuições sobre todos os 

pagamentos devidos à Fornecedora classificada. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES  

8.1 - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata de Registro de Preços, 

inclusive o acréscimo de que trata o § 1º, do art. 65, da Lei nº 8.666/1993.  

8.2 - A supressão dos produtos registrados na Ata de Registro de Preços poderá ser total ou 

parcial, a critério do Órgão Gerenciador, considerando-se o disposto no § 4º, do artigo 15, da 

Lei n. 8.666/93 e alterações.  

 

CLÁUSULA NONA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

9.1 - As despesas decorrentes da contratação dos objetos da presente Ata de Registro de 

Preços correrão a cargo dos Órgãos ou Entidades Usuários da Ata, cujos Programas de 

Trabalho e Elementos de Despesas constarão nas respectivas Notas de Empenho, Contrato ou 

Documento Equivalente, observada as condições estabelecidas no Edital e ao que dispõe o 

artigo 62, da Lei n. 8.666/93 e alterações.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES E DAS MULTAS  
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10.1 - Caberá ao Órgão Gerenciador, a seu juízo, após a Notificação por escrito de 

irregularidade pela Unidade Requisitante, aplicar ao Detentor da Ata, garantidos o 

contraditório e a ampla defesa, as seguintes sanções administrativas:  

10.1.1 - Pelo descumprimento total da obrigação assumida, caracterizado pela recusa do 

Fornecedor em assinar o Contrato, aceitar ou retirar a Nota de Empenho ou Documento 

Equivalente no prazo estabelecido, ressalvados os casos previstos em lei, devidamente 

informados e aceitos:  

a) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor constante da nota de Empenho ou Contrato;  

b) cancelamento do preço registrado; 

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração no prazo de até 05 (cinco) anos.  

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.  

10.1.2 - Por atraso injustificado no cumprimento de contrato de fornecimento:  

a) multa de 0,5% (meio por cento), por dia útil de atraso, sobre o valor da prestação em atraso 

até o décimo dia;  

b) rescisão unilateral do Contrato após o décimo dia de atraso.  

10.1.3 - Por inexecução total ou execução irregular do contrato de fornecimento ou de 

prestação de serviço:  

a) advertência, por escrito, nas faltas leves;  

b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente à parte não cumprida ou da 

totalidade do fornecimento ou serviço não executado pelo fornecedor;  

c) suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a 

Administração Pública Estadual por prazo não superior a 02 (dois) anos. 

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.  

10.1.3.1 - As sanções previstas em cada um dos itens anteriores poderão ser aplicadas 

cumulativamente.  

10.1.3.2 - Ensejará ainda motivo de aplicação de penalidade de suspensão temporária de 

participação em licitação ou impedimento de contratar com a Administração de até 05 (cinco) 

anos, o Licitante que apresentar documentação falsa, não mantiver a proposta e cometer 

fraude fiscal, sem prejuízo das demais cominações legais, nos termos da Lei n° 10.520/2002.  

10.1.3.3 - O Fornecedor que não recolher as multas previstas neste artigo, no prazo 

estabelecido, ensejará também a aplicação da pena de suspensão temporária de participação 

em licitação ou impedimento de contratar com a Administração, enquanto não adimplida a 

obrigação.  
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10.2 - As importâncias relativas às multas deverão ser recolhidas à conta do Tesouro do 

Município.  

10.3 - As penalidades aplicadas serão obrigatoriamente anotadas no Registro Cadastral dos 

Fornecedores mantido pela Administração. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA EFICÁCIA  

11.1 - O presente Termo somente terá eficácia após a publicação dos preços registrados na 

imprensa oficial do Município.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO  

12.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Capinzal/SC, para dirimir quaisquer dúvidas ou 

questões oriundas do presente instrumento.  

 

 

Ipira, SC, 01 de setembro de 2021.  

 

Delazeri Atacadista Eireli 

CONTRATADO 

Enio Delazeri 

 

 

 

Prefeitura Municipal de Ipira 

CONTRATANTE 

Marcelo Baldissera 
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