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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

INSTRUMENTO CONTRATUAL N.º 345/2017 – SEQUENCIAL 4376 

PROCESSO N.° 168/2017 - PREGÃO PRESENCIAL N.º 129/2017 

 

ÓRGÃO GESTOR: O Município de União da Vitória - PR, Pessoa Jurídica de Direito 

Público Interno, sita à Rua Dr. Cruz Machado, 205, 3.º e 4.º pavimentos, Centro, Município 

de União da Vitória, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 75.967.760/0001-71, 

neste ato representado pelo Prefeito, Sr. HILTON SANTIN ROVEDA, portador da cédula 

de identidade n.º 7.210.917-1/SSP-PR, inscrito no CPF/MF sob n.º 030.419.409-30. 

 

EMPRESA DETENTORA DOS PREÇOS REGISTRADOS: MÁRCIA REGINA ARENDT – 

ME, Pessoa Jurídica de Direito Privado, sita à Avenida Manoel Ribas, n.° 289, Centro, 

Município de União da Vitória, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 

01.226.774/0001-06, neste ato representada pela Sócia Proprietária MÁRCIA REGINA 

ARENDT, portadora da Cédula de Identidade n.° 4.363.440 – 2 SSP/PR, inscrita no CPF 

sob n.° 719.550.389-53. 

 

Resolvem celebrar esta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, em decorrência do Processo 

Licitatório nº 168/2017, correlato ao Pregão Presencial nº 129/2017, aberto em 

14/11/2017 e homologado em 22/11/2017, consoante as cláusulas a seguir: 

 

1. DO OBJETO E DOS VALORES 

1.1. Registro de preços para contratação de empresa especializada em prestação de 

serviços reprográficos, encadernação, plotagens e similares para atendimento das 

necessidades das Secretarias Municipais da Prefeitura Municipal de União Da Vitória - PR, 

conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos. 

 

1.2. O presente contrato tem por valor total estimado a quantia de R$ 6.782,50 (seis mil, 

setecentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos), ressalvando-se o direito do 

município efetuar o pagamento do que efetivamente for utilizado, conforme preço unitário 

e global especificados abaixo: 

 

Lote n.º 02 

Item Qtd Und Especificações Valor Unit. 
Valor 

Total 

23 100 M/Linear 
METROS LINEARES DE PLOTAGENS 

PRETO E BRANCO DE PROJETOS. 
12,33 1.233,00 

24 100 M/Linear 
METROS LINEARES DE PLOTAGENS 

COLORIDAS DE PROJETOS. 
14,67 1.467,00 

25 250 M/Linear 
METROS LINEARES DE CÓPIAS DE 

PLANTAS E PROJETOS. 
16,33 4.082,50 

VALOR TOTAL: 6.782,50 

 

 

1.3. No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, 

transporte (carga e descarga) até o destino, taxas e encargos sociais, obrigações 

trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais e outras quaisquer que incidam sobre a 

contratação; 

 

1.4. As quantidades constantes do Anexo “01” são estimativas de consumo, não 

obrigando o Município à aquisição total; 
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1.5. O Município de União da Vitória reserva-se no direito de deixar de adquirir o objeto da 

presente licitação, no todo ou em parte, conforme sua necessidade e disponibilidade 

financeira, sem prévio acordo com o(s) licitante(s) vencedor(es), não cabendo a este(s) 

qualquer tipo de indenização. 

 

2. DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a contar da 

data da sua assinatura.  

 

2.2. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preço, o MUNICÍPIO DE UNIÃO 

DA VITÓRIA – PR não será obrigado a firmar as aquisições que dele poderão advir, sendo 

assegurada ao beneficiário do registro a preferência do fornecimento dos itens em 

igualdade de condições.  

 

3 – DOS PRAZOS, EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO 

3.1 – A empresa deverá atender aos chamados para serviço no prazo máximo de 24 (vinte 

e quatro) horas;  

 

3.2 – Entregar o material solicitado pela Contratante, devidamente concluído, no prazo de 

até 48 (quarenta e oito) horas a partir do momento da recepção dos originais; 

 

3.3 – Realizar os serviços de reprografia de forma legível, perfeitos e corretos, de acordo 

com a qualidade, quantidade, cor, material e tamanho apresentado pela Contratante;  

 

3.4 – Refazer todos os serviços que apresentarem defeitos, erros, falhas, omissões ou 

quaisquer irregularidades constatadas, oriundas de trabalho mal executado no prazo de até 

48 (quarenta e oito) horas, contadas a partir da notificação formal da Contratante, em 

substituição do material considerado irregular;  

 

3.5 – Responsabilizar-se pela guarda e conservação dos originais, quando do envio dos 

mesmos para execução dos serviços e devolve-los nas mesmas condições que os recebeu;  

 

3.6 – Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas decorrente da 

realização dos serviços, tais como: salários, transportes, encargos sociais, fiscais, 

trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe, indenizações e quaisquer outras que 

forem devidas aos seus empregados ou prepostos, no desempenho dos serviços objeto do 

Contrato, ficando a Contratante isenta de qualquer vínculo empregatício com os mesmos;  

 

3.7 – Manter, durante a vigência do Contrato, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação, bem como a sua compatibilidade com as obrigações 

assumidas;  

 

3.8 – Atender prontamente todas as solicitações da Contratante previstas no Edital e seus 

anexos. 

 

3.9 – Os itens serão solicitados de forma parcelada e conforme a necessidade da 

Secretaria Municipal de Administração, devendo ser entregues, no prazo máximo de 05 

(cinco) dias úteis, contados da emissão da ordem de fornecimento, rigorosamente de 

acordo com o ofertado nas propostas; 

 

3.10 - Caberá à Secretaria de Administração e ao fiscal da Ata de Registro de Preço e 

respectivas contratações, o servidor, de Marco Antônio Levandoski (CPF: 632.156.919-

49, Matrícula nº 991504178), e ao fiscal substituto Sidnei Alves de Lima (CPF: 

905.200.769-15, Matrícula nº 1087101). 

 

3.11 - Caso os produtos não sejam entregues no prazo estabelecido acima, e os mesmos 

não estejam de acordo com a proposta apresentada pela empresa vencedora, o fiscal da 
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Ata de Registro de Preços iniciará procedimento administrativo para aplicação de 

penalidades ao fornecedor, excetuado os casos em que o motivo do descumprimento seja 

justificado e aceito pela Prefeitura Municipal de União da Vitória/PR.  

 

3.12 - Em caso de devolução dos produtos, por estarem em desacordo com as 

especificações, todas as despesas serão atribuídas à contratada devendo esta providenciar 

sua substituição ou adequação ao edital no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas. 

  

3.13 - A ata terá vigência de 12 (doze) meses a contar da sua assinatura; 

  

4. DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS  

4.1. Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto 

nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea “d” 

do inciso II do art. 65 da Lei n. º 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no 

mercado. Mesmo comprovada à ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II 

do art. 65 da Lei n. º 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por 

cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório. Comprovada a redução dos preços 

praticados no mercado, nas mesmas condições do registro, e, definidos o novo preço 

máximo a ser pago pela Administração, o Proponente registrado será convocado pela 

Secretaria Municipal de Administração para alteração, por aditamento, do preço da Ata.  

 

5. DAS OBRIGAÇÕES  

5.1. Para garantir o fiel cumprimento dos serviços, cabe à Prefeitura Municipal de 

União da Vitória PR: 

a. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;  

b. Verificar minuciosamente o prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 

provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins 

de aceitação e recebimento definitivo;  

c. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 

verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;  

d. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 

comissão/servidor especialmente designado;  

e. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do 

objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos; 

f. Notificar, por escrito, à Contratada da aplicação de qualquer sanção; 

g. Garantir à Contratada o direito ao contraditório e ampla defesa nos casos em que 

forem exigidas trocas ou no caso de aplicação de sanção. 

 

5.1.1. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 

Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução da presente Ata de Registro de 

Preços, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da 

Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.  

 

5.1.2. A Administração poderá realizar pesquisa de preços periodicamente, em prazo não 

superior a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços 

registrados em Ata. 

 

5.2. O Licitante vencedor, no decorrer da execução da presente Ata de Registro 

de Preços, obriga-se:  

5.2.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e 

sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes 

da boa e perfeita execução do objeto e, ainda: 
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a. Fornecer o objeto desta licitação nas especificações contidas neste Edital e Pedido 

de Compra;  

b. Arcar com as despesas de carga, descarga e frete referentes à entrega dos 

produtos objeto desta licitação; 

c. Entregar os produtos no prazo e locais previstos no referido Edital; 

d. Em caso de devolução dos produtos, por estarem em desacordo com as 

especificações, todas, as despesas serão atribuídas à contratada devendo esta 

providenciar sua substituição imediata;  

e. Cumprir rigorosamente o prazo de entrega;  

f. Pagar todos os tributos que incidam ou venham incidir, direta ou indiretamente, 

sobre os produtos vendidos e/ou serviços prestados;  

g. Manter, durante toda execução da Ata de Registro de Preços, em compatibilidade 

com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas nesta licitação; 

h. Comunicar a Prefeitura, imediatamente, qualquer ocorrência ou anormalidade que 

venha interferir no fornecimento do objeto desta licitação;  

i. Arcar com eventuais prejuízos causados à Contratante e/ou terceiros, provocados 

por ineficiência ou irregularidade cometida por seus empregados e/ou prepostos 

envolvidos na entrega do objeto contratual. 

 

6. DO PAGAMENTO E DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 

6.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega dos produtos 

solicitados e a emissão da Nota Fiscal em nome da Prefeitura Municipal de União da Vitória 

- PR, desde que o objeto tenha sido entregue e executado na totalidade em que foi 

solicitado e de acordo com as determinações e especificações constantes do presente Edital 

e Proposta da Contratada, após terem sido aprovados pelo setor competente do mesmo. 

 

6.2 - A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente 

com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das 

propostas de preços, bem como o número do Empenho, não se admitindo notas 

fiscais/faturas emitidas com outros CNPJ; 

 

6.3. No documento fiscal deverá ser discriminando o objeto licitado e o número do 

processo licitatório e o número do contrato que a originou. 

 

6.4 – Em caso de devolução da Nota Fiscal ou Fatura para correção, o prazo para o 

pagamento passará a fluir após a sua reapresentação. 

 

6.5 - Nenhum pagamento será efetuado à contratada, enquanto pendente de liquidação 

qualquer obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência 

contratual, sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza; 

 

6.6. As despesas decorrentes da contratação correrão por conta da Dotação Orçamentária 

nº.  2.006.3390.39 - 1510 - 38/2017   -   MANUTENCAO DA SECRETARIA DE 

ADMINISTRACAO 2.008.3390.39 - 1000 - 42/2017   -   MANUTENCAO DEPTO DE 

COMUNICACAO E DIVULGACAO 2.005.3390.39 - 1000 - 29/2017   -   MANUTENCAO DA 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 2.006.3390.39 - 1000 - 36/2017   -   MANUTENCAO DA 

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO  

 

7. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

7.1. O Proponente terá o seu registro de preço cancelado na Ata, por intermédio de 

processo administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:  

 

a) A pedido, quando:  
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- comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos 

fortuitos ou de força maior; 

- o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação 

dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do material.  

 

b) Por iniciativa do MUNICÍPIO, quando:  

- não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles 

praticados no mercado;  

- perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo 

licitatório; - por razões de interesse público devidamente motivadas e justificadas; 

- não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preço; 

- não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da 

Ata de Registro de Preço, sem justificativa aceitável;  

- caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições 

estabelecidas na Ata de Registro de Preço ou nos pedidos dela decorrentes.  

Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, o MUNICÍPIO fará o devido 

apostilamento na Ata de Registro de Preço e informará aos Proponentes a nova ordem de 

registro. 

 

8. DA(S) ALTERAÇÃO(ÕES) NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

8.1. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições 

contidas no artigo 65 da Lei n.º 8.666, de 1993; 

 

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 produtos registrados, cabendo ao 

Município de União da Vitória 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 Município de União da Vitória deverá: 

a. Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua 

adequação ao praticado pelo mercado; frustrada a negociação, o fornecedor será 

liberado do compromisso assumido; e 

b. 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, a 

Prefeitura Municipal de União da Vitória poderá: 

a. 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; 

b. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação; 

8.5. Não havendo êxito nas negociações, o Município de União da Vitória deverá proceder à 

revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da 

contratação mais vantajosa. 

 

9. DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

9.1. Caberá a gestão da ATA ao Departamento de Licitações, a quem compete todas as 

ações necessárias ao fiel cumprimento das condições aqui estipuladas, e ainda:  

 

I - Propor ao órgão competente a aplicação das penalidades previstas neste instrumento e 

na legislação, no caso de constatar irregularidade cometida pela beneficiária da Ata;  

II - Receber do fiscal as informações e documentos pertinentes à execução do objeto;  

III - Acompanhar o processo licitatório, em todas as suas fases;  
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IV - Manter controles adequados e efetivos da presente Ata, dos quais constarão todas as 

ocorrências relacionadas com a execução, inclusive o controle do saldo contratual, com 

base nas informações e relatórios apresentados pelo fiscal;  

 

V - Propor medidas que melhorem a execução da Ata.  

 

9.2. Caberá a Secretaria de Administração e ao fiscal da Ata de Registro de Preço e 

respectivas contratações, o servidor, de Marco Antônio Levandoski (CPF: 632.156.919-

49, Matrícula nº 991504178), e ao fiscal substituto Sidnei Alves de Lima (CPF: 

905.200.769-15, Matrícula nº 1087101). 

 

I - Atestar, em documento hábil, o fornecimento, a entrega ou a prestação de serviço, 

após conferência prévia do objeto registrado;  

II - Confrontar os preços e quantidades constantes da nota fiscal com os estabelecidos na 

Ata;  

III - verificar se o prazo de entrega, especificações e quantidades se encontram de acordo 

com o estabelecido na Ata;  

IV - Comunicar ao gestor eventuais atrasos nos prazos de entrega e/ou execução do 

objeto, bem como os pedidos de prorrogação, se for o caso;  

V - Acompanhar e controlar, quando for o caso, o estoque de materiais de reposição, 

destinado à execução do objeto, relativamente à qualidade e quantidade necessárias e /ou 

previstas contratualmente;  

VII - acompanhar a execução da Ata, informando ao gestor as ocorrências que possam 

prejudicar o bom andamento da obra, do fornecimento ou da prestação do serviço;  

VIII - informar, em prazo hábil, no caso de haver necessidade de acréscimos ou 

supressões no objeto ao gestor;  

IX - Controlar, periodicamente, as ordens de fornecimento necessárias para a execução do 

objeto; 

 

9.3. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da 

beneficiária da Ata pelos danos causados à Prefeitura Municipal de União da Vitória/PR ou a 

terceiros, resultantes de ação ou omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus 

empregados ou prepostos.  

 

9.4. A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização da Prefeitura Municipal de União da 

Vitória/PR, não elide nem diminui a responsabilidade da beneficiária da Ata quanto ao 

cumprimento das obrigações pactuadas entre as partes, responsabilizando esta quanto a 

quaisquer irregularidades resultantes de imperfeições técnicas, emprego de material 

inadequado ou de qualidade inferior, que não implicarão corresponsabilidade da Prefeitura 

Municipal de União da Vitória ou do servidor designado para a fiscalização.  

 

9.5. A Prefeitura Municipal de União da Vitória/PR não caberá quaisquer ônus pela rejeição 

do objeto considerados inadequados. 

 

10. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

10.1. Pela inexecução parcial ou total das condições previstas nesta Ata poderão ser 

aplicadas ao inadimplente as sanções de que tratam os Arts. 86 a 88, da lei n/ 8.666/93, 

além da multa compensatória conforme prevê o Edital sobre o valor total da negociação, 

respeitados os direitos do contraditório e da ampla defesa.  

 

10.2. A aplicação das sanções previstas neste item não exclui a possibilidade de aplicação 

das outras sanções previstas em edital, inclusive responsabilização do fornecedor por 

eventuais perdas e danos causados à Administração.  

 

11. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
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11.1. Aplica-se à execução da presente Ata de Registro de Preços, em especial aos casos 

omissos, o Decreto Municipal n.º 123/2010, a Lei Municipal n.º 4363/2014, 

subsidiariamente a Lei n.º 10.520/02 e a Lei nº 8.666/93, bem como, supletivamente, as 

disposições do Código de Defesa do Consumidor – CDC e as normas de direito privado.  

 

11.2. Eventuais dúvidas sobre a execução e interpretação das Cláusulas da presente Ata 

de Registro de Preços serão solucionadas por meio da aplicação do princípio constitucional 

da proporcionalidade, da boa-fé objetiva (art. 422, do Código Civil) e da função social dos 

contratos (art. 421 e 2.035, parágrafo único, do Código Civil), bem como de conformidade 

com os princípios gerais de direito, levando-se em conta sempre e preponderantemente o 

interesse público (coletivo) a ser protegido/tutelado. 

 

12. DISPOSIÇÕES GERAIS  

12.1. O beneficiário do presente registro de preços assume o compromisso de fornecer os 

produtos objeto desta ata, até as quantidades máximas referidas/estimadas, pelo preço 

registrado, durante o prazo de validade da ATA, em conformidade com o edital do Pregão 

Presencial para Registro de Preços nº 129/2017.  

12.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços, 

inclusive os acréscimos de que trata o art. 65 da Lei n.º 8.666/93.  

12.3. O fornecedor não poderá subcontratar ou transferir a terceiros os serviços previstos 

no objeto desta ata, salvo expressa autorização da Prefeitura Municipal de União da 

Vitória/PR. 

12.4. Para dirimir questões oriundas da presente ATA fica eleito o Foro da Comarca de 

União da Vitória – PR, Estado do Paraná.  

E, por estarem assim, justas e contratadas, assinam o presente em 02 (duas) vias de igual 

teor e forma, para que se produzam os necessários efeitos legais. 

 

 

União da Vitória – PR, 22 de novembro de 2017. 

 

 

 

 

 

 

O ORIGINAL ENCONTRA-SE ASSINADO 
 

CONTRATADA 

MÁRCIA REGINA ARENDT 

CNPJ n.° 01.226.774/0001-06 

  CONTRATANTE 

HILTON SANTIN ROVEDA 

RG n.º 7.210.917-1/SSP-PR 

CPF/MF n.º 030.419.409-30 

 

 

   

Testemunhas:    

    

 

1ª Assinatura  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ª Assinatura  


