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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/02016 
PREGÃO ELETRÔNICO N.° 07/2016 - SRP 

 
 

 Validade: 22/06/2016 A 21/06/2017 
 
 

Aos vinte e dois dias do mês de junho de 2016, nas dependências do Centro Administrativo 
Municipal, localizado na Avenida Tucunduva, n.º 2.617, nesta cidade de Tuparendi/RS, o 
MUNICÍPIO DE TUPARENDI, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ 
sob o n.º 87.613.634/0001-06, neste ato representado por seu Prefeito Municipal em pleno e 
regular exercício de seu mandato, Sr. OLAVO OSMAR PAWLAK, brasileiro, casado, inscrito 
no CPF sob o n.º 533.609.580-04, residente e domiciliado em Tuparendi, adiante simplesmente 
denominado CONTRATANTE e as empresas: COMERCIO DE LINHAS E LÃS SANTA 
ROSA LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob o n.° 08.574.064/0001-08, com sede na Av. Santa 
Cruz nº 1054, Centro, na cidade de Santa Rosa/RS, CEP: 98.900-000, neste ato representada 
pela sua sócia/administradora Sra. Verenise Rathke, brasileira, portadora do CPF nº. 
615.908.860-20 e CI nº 6055734237; GABRIELA TORRES RAUBER - EPP, inscrita no 
CNPJ sob o n.° 08.829.940/0001-08, com sede na Rua Antonio Ribeiro nº 66, Bairro Santo 
Antonio, na cidade de Porto Alegre/RS, CEP: 90.660-230, neste ato representada pela sua 
proprietária Sra. Gabriela Torres Rauber, brasileira, portadora do CPF nº. 012.076.080-09 e CI 
nº 5057386053; N.J.L NEUBARTH & CIA LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o n.° 
03.145.819/0001-35, com sede na Rua Tristão Monteiro nº 1.365, Centro, na cidade de 
Taquara/RS, CEP: 95.600-000, neste ato representado pelo seu sócio/gerente Sr. Roberto 
Neubarth, brasileiro, portador do CPF nº. 310.993.190-72 e CI nº 4008106512; STAUDT E 
FRANCESQUETT LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob o n.° 13.674.709/0001-14, com sede 
na Av. Marcos José de Leão nº 583, sala 02, Centro, na cidade de Feliz/RS, CEP: 95.770-000, 
neste ato representado pelo seu administrador Sr. Astor Staudt, brasileiro, portador do CPF nº. 
550.451.700-15 e CI nº 8040774501; a seguir denominadas FORNECEDORAS, 
RESOLVEM, nos termos da Lei Federal n.º 8.666/93, da Lei 10.520/2002 e Decreto 
Municipal n.º 2.956/2014, REGISTRAR OS PREÇOS apresentados para eventual 
fornecimento de Material de Artesanato e outros materiais similares, em conformidade 
com a classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico n.º 07/2016 – 
Sistema de Registro de Preços devidamente homologado, observadas as cláusulas e 
condições que se seguem: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – Do objeto 
 
1.1 A presente Ata de Registro de Preços tem por objeto o Registro de Preços para 

futura aquisição de materiais de expediente, materiais de artesanato e outros 
materiais de consumo que serão usados para a manutenção das atividades das 
diversas Secretarias do Município e dos Programas da Rede de Assistência Social, 
conforme descrição, fornecedores e quantitativos constantes abaixo:  
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COMERCIO DE LINHAS E LÃS SANTA ROSA LTDA - EPP 
ITE
M 

QTD 
MÍN 

QTD 
MÁX 

UN DESCRIÇÃO MARCA  VALOR 
UNIT 

1 10 20 
unid Agulha para costurar com linha de 

crochê 
Corrente R$ 0,12 

2 10 20 unid Agulhas de trico nº 03 Circulo R$ 2,00 
4 50 100 unid Agulhas domésticas reta Singer R$ 0,16 
5 40 80 unid Agulhas para costurar lã nº 07 Corrente R$ 0,15 
6 50 100 unid Agulhas para costurar lã nº 13 Corrente R$ 0,12 
7 40 80 unid Agulhas para costurar lã nº 16 Corrente R$ 0,25 

8 10 20 
unid Agulhas para máquina industrial 

overlok 
Singer R$ 0,60 

9 10 20 unid Agulhas para ponto russo Telanipo R$ 10,80 
10 25 50 unid Agulhas para tapeçaria Corrente R$ 0,90 

11 25 50 
unid Argolas para cortina no mínimo 

12cm   
Ritas R$ 0,70 

13 100 200 unid 
Bandejas em MDF para decorar 60 x 
45cmm 

Casa da 
arte 

R$ 13,30 

14 10 20 unid Bastidor 17 x 14 Barone R$ 15,00 
15 10 20 unid Bastidor 25 x18 Barone R$ 19,90 

16 10 20 
unid Baú em Mdf para decorar 50x60 Casa da 

arte 
R$ 71,20 

18 500 850 

unid Bisqui (olhinhos , bocas) para 
confecção de bonecas e bichos de 
panos 

Oriental R$ 0,65 

23 100 200 unid Botões coloridos tamanho médio Kr R$ 0,10 

25 100 200 
unid Caixas em MDF 15x15x30 cm Casa da 

arte 
R$ 11,70 

26 30 60 unid Caixas em MDF 30x30x30x06cm Casa R$ 8,70 

36 15 30 
Metro  Corda fina (4 mm) de cisal cor 

natural 
Castanhal R$ 0,34 

38 50 100 unid Fecho 25 cm Corrente R$ 0,12 

40 10 20 
Metro  Feltro azul, largura mínima do tecido 

1,40m 
Sta fé R$ 7,25 

42 10 20 
Metro Feltro salmão claro/ cor da pele, 

largura mínima do tecido 1,40m 
Sta fé R$ 6,85 

43 10 20 
Metro Feltro preto, largura mínima do 

tecido 1,40m 
Sta fé R$ 6,90 

44 10 20 
Metro Feltro verde, largura mínima do 

tecido 1,40m 
Sta fé R$ 6,89 

45 10 20 
Metro Feltro vermelho, largura mínima do 

tecido 1,40m 
Sta fé R$ 6,75 

47 10 20 
Metro Feltro rosa, largura mínima do tecido 

1,40m 
Sta fé R$ 6,90 

48 300 600 
metro Fibra 2,20m de largura com 

gramatura de 150 
Ipê R$ 6,75 

49 300 600 
metro Fibra 2,20m de largura com 

gramatura de 200 
Ipê R$ 8,90 

50 20 40 Kg  Fibra para enchimento siliconada Ipê R$ 25,90 
51 300 400 metro Fita mimosa (fina) colorida 0,5 cm Ph Fit R$ 0,06 
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53 2 4 unid 
Fita mimosa nº 2 na cor rosa com 
10metros 

Ph Fit R$ 1,92 

54 2 4 Unid 
Fita mimosa nº 2 na cor verde com 
10metros 

Ph Fit R$ 1,83 

55 2 4 Unid 
Fita mimosa nº 2 na cor azul com 
10metros 

Ph Fit R$ 1,63 

56 2 4 Unid 
Fita mimosa nº 2 na cor vermelha 
com 10metros 

Ph Fit R$ 1,60 

57 60 120 
unid Guardanapos para decoupagem / a 

escolher 
Keramick R$ 0,42 

58 100 200 unid 
Guirlandas de MDF 26x26 
circunferencia 

Casa da 
arte 

R$ 4,90 

59 150 300 unid Lantejoulas médias (cores diversas) Lantecor  R$ 3,95 
61 100 200 unid Linha crua natural nº 04 de 1.350 mts Supremo R$ 9,98 
62 150 300 unid Miçangas grandes (cores diversas) Bijoux R$ 0,04 

64 150 300 
unid Novelo de lã multicolorida 

(matizada), 40gramas,  
Cisne R$ 1,90 

65 1 2 
unid Novelos de linha encerada cor 

amarelo claro 
Linhanyl R$ 11,30 

66 1 2 
unid Novelos de linha encerada cor rosa 

claro 
Linhanyl R$ 10,85 

67 1 2 
unid Novelos de linha encerada cor verde 

claro 
Linhanyl R$ 10,75 

69 5 10 

unid Novelos de linha para crochê na cor 
amarelo claro, com no mínimo 500 
metros de fio. 

Circulo R$ 5,35 

70 5 10 

unid Novelos de linha para crochê na cor 
rosa clara, com no mínimo 500 
metros de fio. 

Circulo R$ 6,30 

72 5 10 

unid Novelos de linha para crochê na cor 
verde claro, com no mínimo 500 
metros de fio. 

Circulo R$ 4,10 

74 5 10 

Kg  Pedrarias (para bordar em chinelos e 
trabalhos em mandalas em formato 
de flor, petalas,gotas, etc, menos 
miçangas 

Bijoux R$ 86,40 

75 150 300 
unid Pedras decorativas com 02 furos  para 

artesanato (cores diversas) 
Bijoux R$ 0,24 

76 5 10 
unid Pincéis  nº 2 cabo longo, sintético,  

chato, com virola de alumínio 
Acrilex R$ 0,79 

77 5 10 
unid Pincéis  nº 24, cabo longo sintético,  

chato, com virola de alumínio 
Acrilex R$ 3,00 

78 5 10 
unid Pincéis nº 10 cabo longo, sintético,  

chato, com virola de alumínio 
Acrilex R$ 1,24 

85 80 150 unid Pincel cabo amarelo nº 10 Acrilex R$ 1,32 

90 200 300 
unid Porta chá em MDF c/02 divisórias Casa da 

arte 
R$ 4,75 

91 50 100 
unid porta talheres em MDF 590x 438mm Casa da 

arte 
R$ 11,70 

92 6 12 tubo Primer p/ metal de 100ml Acrilex R$ 5,45 
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93 100 200 metro Renda 5cm (bege, branca, marron) Najar R$ 0,63 

94 100 200 
metro Renda com elastico 5 cm (varias 

cores) 
Makro R$ 3,30 

95 100 200 metro 
Renda de broderi (rosa, azul claro, 
branca) 

Arte cor R$ 0,54 

96 200 300 metro Renda passa fita branca Arte cor R$ 0,61 

97 10 20 

unid Rolos de barbante de tapeçaria , cor  
marrom, amarelo, laranja, lilás, preto, 
rosa, verde, vermelho,  azul, roxo, 
com  no mínimo 1000 metros  

Lansul R$ 8,75 

99 60 120 
metro Talagarça para tapeçaria, grossa 

1,40m  de largura 
Telanjipo R$ 18,70 

100 250 500 metro 
Tecido atoalhado diversas cores 
(escuras)  

Atlântica R$ 9,85 

101 200 250 metro Tecido de algodão p/ pano de prato Amábile R$ 2,93 

102 200 250 
metro Tecido de cambraia estampada de 

2,20 m de largura 
Coteminas  R$ 7,07 

103 300 400 
metro Tecido de cambraia lisa de 2,50 m de 

largura 
Coteminas R$ 8,07 

104 200 300 metro Tecido de fralda Dohler R$ 3,12 

105 50 100 
metro Tecido de microfibra estampada de 

2,20m de largura 
Adina R$ 5,20 

106 130 260 metro Tecido de Oxford de 1,40 de largura Adina R$ 4,98 

107 350 450 
metro Tecido de patchwork de 1,40 de 

largura 
Peripan R$ 8,92 

108 100 200 metro Tecido de voal varias cores escuras Corttex R$ 8,90 
109 50 80 metro Tecido jumas xadres Renaux R$ 17,20 

111 600 750 
metro Tecido tricoline Florença de 1,40 de 

largura 
Peripan R$ 6,49 

112 20 40 unid Tela artística de 20cmx 30cm Acrilex R$ 5,80 
113 20 40 unid Tela artística de 30cmx 30cm Acrilex R$ 6,95 
115 60 120 metro Tela em tecido para pintura Estilotex R$ 6,00 

116 200 250 
metro Tela grossa para bordar com lã de 

1,40 m de largura 
Estilotex R$ 17,90 

118 20 40 
unid Tesoura  de costura 20 cm niquelada 

e polida 
Mundial R$ 56,25 

119 1 2 unid Tesoura de picotar (profissional) Mundial R$ 25,90 

120 10 20 
unid tesoura grande profissional para corte 

em tecidos 
Acrilex R$ 9,98 

121 3 6 unid Tesouras de lâmina lisa (profissional) Mundial R$ 49,90 
122 4 8 Tubo  Tinta 3D dimensional amarela Acrilex R$ 2,54 
123 4 8 Tubo  Tinta 3D dimensional azul Acrilex R$ 2,65 
124 4 8 Tubo  Tinta 3D dimensional branca Acrilex R$ 5,42 
125 4 8 Tubo  Tinta 3D dimensional dourada Acrilex R$ 3,17 
126 4 8 Tubo  Tinta 3D dimensional preta Acrilex R$ 2,70 
127 4 8 Tubo  Tinta 3D dimensional verde Acrilex R$ 2,73 

133 70 140 

Tubo
s  

Tintas PVA para artesanato, diversas 
cores (lilás claro, verde maça, areia, 
azul clarinho, salmão, rosa claro, 
preto, outras cores claras). Tubo com 

Acrilex R$ 3,12 
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no mínimo 100 gramas 

134 10 20 
ROL
O 

TNT  bobina 1,40mt largura x 50m 
varias cores 

Sta Fé R$ 73,40 

137 2 4 Rolo 
TNT verde bobina 1,40 de largura x 
50 mt 

Sta Fé R$ 49,95 

138 2 4 Rolo 
TNT vermelho bobina 1,40 de largura 
x 50 mt 

Sta Fé R$ 49,50 

139 1 2 Rolo 
TNT branco bobina 1,40 de largura x 
50 mt 

Sta Fé R$ 49,90 

140 50 100 metro 
Toalha de banho felpuda macia de 
boa qualidade 

Samba  R$ 10,25 

141 200 250 unid 
Toalha de rosto felpudo boa 
qualidade para bordar 

Samba  R$ 3,28 

142 60 120 

unid Toalha para lavabo 100% algodão,  
com no mínimo 28x 45cm, com 
bainha(sem franja) , para bordar 

Brutextil R$ 1,68 

143 10 20 
unid Tubos de betume da Judéia, com no 

mínimo 500 ml 
Acrilex R$ 23,65 

145 30 60 tubo Verniz acrilico 500 ml Acrilex R$ 15,95 
146 2 4 frasco Verniz acrílico em spray Acrilex R$ 15,70 

147 10 20 
Tubo
s  

Verniz acrílico semi-brilho, com no 
mínimo 500 ml 

Acrilex R$ 34,80 

*Dados complementares do fornecedor: Email:  cllsantarosa@gpsnet.com.br  Telefone: (55) 
3511 3594; Conta:  
 

GABRIELA TORRES RAUBER - EPP 
ITE
M 

QTD 
MÍN 

QTD 
MÁX 

UN DESCRIÇÃO MARCA  VALOR 
UNIT 

19 15 30 unid Bolas de isopor tamanho 100 Isolef R$ 2,39 
27 10 20 unid Caixas em MDF 50x50x30cm Bauer R$ 40,00 

114 20 40 unid Tela artística de 30cmx 40cm Souza R$ 15,90 

129 70 140 

tubo tinta de tecido varias cores c/250ml 
(preto, amarelo, vermelho, verde 
oliva, verde pinheiro, verde pistache, 
verde bandeira, amarelo ouro, laranja, 
branco,marfim, vermelho purpura e 
vermelho escarlate) 

Acrilex R$ 12,85 

130 10 20 

TUB
O 

Tinta guache, 250ml, cores azul, 
vermelha, amarela, verde, preta , 
branca 

Gr R$ 3,25 

*Dados complementares do fornecedor: Email:  papelariagabriela@terra.com.br Telefone:      
(51) 3226 3910 e (51)3226 6839; Conta: Banrisul Ag 0065 cc 06.857568.0.4 
 

N.J.L NEUBARTH & CIA LTDA - ME 
ITE
M 

QTD 
MÍN 

QTD 
MÁX 

UN DESCRIÇÃO MARCA  VALOR 
UNIT 

3 10 20 unid Agulhas de trico nº 05 Aquarela R$ 4,42 
12 25 50 unid Argolas para cortina no mínimo 8 cm   Ritas R$ 1,29 
17 50 100 unid Baú em Mdf para decorar tamanho Cristiano R$ 18,79 
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20x30 
20 50 100 unid Bolas de isopor tamanho 15 Placterm R$ 0,12 
21 50 100 unid Bolas de isopor tamanho 20 Placterm R$ 0,12 
22 50 100 unid Bolas de isopor tamanho 30 Placterm R$ 0,19 

24 160 320 
unid Caixas de MDF pequena, tamanho 

mínimo 20x20x6 cm 
Cristiano R$ 4,31 

28 5 10 tubo Cola cascorez , 1 kg Henkel R$ 19,39 
30 4 8 Tubo  Corante de tinta azul Tingitex R$ 2,49 
31 4 8 Tubo  Corante de tinta laranja Tingitex R$ 2,50 
33 4 8 Tubo  Corante de tinta verde Tingitex R$ 3,04 
34 4 8 Tubo  Corante de tinta vermelho Tingitex R$ 2,49 
37 55 100 unid Fecho 10 cm ZR R$ 0,26 

39 10 20 
Metro Feltro amarelo, largura mínima do 

tecido 1,40m 
Colors R$ 7,54 

46 10 20 
Metro Feltro laranja, largura mínima do 

tecido 1,40m 
Colors R$ 7,41 

60 250 500 
unid Linha barbante colorida nº04 de 

1.200 mts 
Soberano R$ 11,29 

63 700 1000 

unid Novelo de lã cores diversas(azul 
marinho, verde, vermelho, laranja, 
marrom, preto, amarelo, creme, 
branco), 100 gramas 

Pinguin R$ 5,57 

68 1 2 
unid Novelos de linha encerada cor azul 

claro 
Linhanyl R$ 10,89 

71 5 10 

unid Novelos de linha para crochê na cor 
azul claro, com no mínimo 500 
metros de fio. 

Samira R$ 6,34 

98 20 40 
unid Rolos de barbantes de tapeçaria, cor 

cru, com 700 metros 
Soberano R$ 10,74 

117 30 60 tubo Termolina 250 ml Acrilex R$ 10,88 
128 4 8 Tubo  Tinta 3D dimensional vermelha Acrilex R$ 3,57 

135 1 2 Rolo 
TNT azul bobina 1,40 de largura x 50 
mt 

Sb R$ 49,84 

136 1 2 Rolo 
TNT rosa bobina 1,40 de largura x 50 
mt 

Sb R$ 56,99 

144 10 20 
Tubo Tubos de termolina leitosa, com no 

mínimo 500 ml 
Acrilex R$ 15,81 

148 50 100 peças Vies varias cores 2cm c/ 50metros Destaque R$ 8,89 
*Dados complementares do fornecedor: Email:  njlneubarth@gmail.com Telefone: (51) 3542  
4335; Conta: Bradesco  Ag 1615-2 CC 35000-1 
 

STAUDT E FRANCESQUETT LTDA - EPP 
ITE
M 

QTD 
MÍN 

QTD 
MÁX 

UN DESCRIÇÃO MARCA  VALOR 
UNIT 

29 4 8 Tubo  Corante de tinta Amarelo Guarani R$ 2,85 

32 4 8 Tubo  Corante de tinta preto Guarani R$ 3,20 

35 4 8 Tubo  Corante de tinta violeta Guarani R$ 4,20 

41 10 20 
Metro Feltro branco, largura mínima do 

tecido 1,40m 
Ndl R$ 12,00 
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52 300 400 

metr

o 

Fita mimosa 1,0 cm cores 

variadas 

Gitex R$ 0,28 

73 10 20 

unid Novelos de linha para crochê (cores 
claras e neutras), com no mínimo 
1000 metros de fio. 

Cléa R$ 10,90 

79 5 10 
unid Pincéis nº 4 cabo longo, sintético,  

chato, com virola de alumínio 
Compel R$ 0,95 

80 7 14 
unid Pincel  de pelo nº04 , cabo longo, 

chato, com virola de alumínio 
Compel R$ 0,93 

81 7 14 
unid Pincel  de pelo nº06 , cabo longo, 

chato, com virola de alumínio 
Compel R$ 0,96 

82 7 14 
unid Pincel  de pelo nº08 , cabo longo, 

chato, com virola de alumínio 
Compel R$ 1,07 

83 7 14 
unid Pincel  de pelo nº10 , cabo longo, 

chato, com virola de alumínio 
Compel R$ 1,18 

84 100 200 unid Pincel cabo amarelo nº 08 Compel R$ 1,00 

86 80 150 unid Pincel cabo amarelo nº 22 Compel R$ 2,44 

87 70 150 unid Pincel cabo vermelho nº 0 Roma R$ 1,80 

88 15 30 unid Pistola cola quente (fina) Futuro R$ 8,49 

89 15 30 unid Pistola cola quente (grosso) Snauzer R$ 11,25 

110 100 200 
metro Tecido poliviscose de 1,50 mt de 

lagura 
Ndl R$ 12,60 

131 30 60 
tubo tinta metálica spray 350 ml 

(dourada, verde musgo, vermelha) 
Chemil R$ 17,20 

132 36 48 
Tubo Tinta para rosto não tóxica varias 

cores 
Yur R$ 2,60 

*Dados complementares do fornecedor: Email:  empenhos@passarelafeliz.com.br  Telefone: 
(51) 3637 2902; Conta: Banco do Brasil   Ag 2061-3 CC 4223-4 
 
1.2. As quantidades constantes na tabela acima são estimativas, não se obrigando a 
Administração pela aquisição total. 
 
1.3. Participam do presente Registro de Preços: a Secretaria Municipal de Saúde, a 
Secretaria de Educação e Cultura e o Departamento de Assistência Social. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA 
 
2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá vigência pelo prazo de 01 (um) ano, a 
partir da data de sua assinatura. 
 
2.2. A existência de preços registrados não obriga o Município a firmar as contratações 
que deles podem advir, ficando-lhe facultada a realização de licitação específica para a 
aquisição pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro de Preços a 
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preferência de fornecimento em igualdade de condições, nos termos do artigo 15º, § 4°, 
da Lei n.° 8.666/93 e do artigo 5º do Decreto Municipal n.° 2.956/2014. 
 
CLAÚSULA TERCEIRA: Do regime de execução  
 
3.1. A execução da presente Ata de Registro de Preços será em regime de compra, na 
forma conceituada no art. 6º, inciso III, da Lei n.º 8.666/93. 
  
CLÁUSULA QUARTA - DA CONTRATAÇÃO 
 

4.1. A contratação com os fornecedores registrados, após a indicação pelo órgão 
gerenciador da Ata de Registro de Preços, será formalizada por intermédio de 
instrumento contratual, de emissão de nota de empenho de despesa, de ordem de 
compra ou por outro instrumento similar, conforme o disposto no artigo 62 da Lei n° 
8.666/93. 
 
4.2. Considerando que as aquisições decorrentes deste Pregão terão entrega imediata e 
sem obrigação futura, será dispensada a celebração de instrumento específico de 
contrato, na forma do disposto no § 4º do artigo 62 da Lei nº 8.666/93, sendo o mesmo 
substituído pela REQUISIÇÃO DE DESPESA. 
 
4.3. Cabe à secretaria ou órgão participante indicar o fiscalizador do contrato, ao qual, 
além das atribuições previstas no artigo 67 da Lei n.° 8.666/ 93, compete: 
 
 a) promover consulta prévia junto ao órgão gerenciador, quando da necessidade 
de contratação, a fim de obter a indicação do fornecedor, os respectivos quantitativos e 
os valores a serem praticados, encaminhando, posteriormente, as informações sobre a 
contratação efetivamente realizada; 
 
 b) assegurar-se, quando do uso da Ata de Registro de Preços, que a contratação a 
ser procedida atenda aos seus interesses, sobretudo quanto aos valores praticados, 
informando ao órgão gerenciador eventual desvantagem, quanto à sua utilização; 
 
 c) zelar, após receber a indicação do fornecedor, pelos demais atos relativos ao 
cumprimento, por este, das obrigações contratualmente assumidas, e também, em 
coordenação com o órgão gerenciador, pela aplicação de eventuais penalidades 
decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais; 
 
 d) informar ao órgão gerenciador, quando de sua ocorrência, a recusa do 
fornecedor em atender às condições estabelecidas em edital, firmadas na Ata de 
Registro de Preços, as divergências relativas à entrega, as características e origem dos 
bens licitados e a recusa do contratado em assinar contrato ou instrumento equivalente 
para fornecimento ou prestação de serviços. 
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4.4. A contratação regular-se-á, no que concerne a sua execução, inexecução ou 
rescisão, pelas disposições do Decreto Municipal n.º 2.429/2008 e do Decreto 
Municipal n° 2.956/2014, com aplicação subsidiária da Lei Federal n° 8.666/93 e da Lei 
Federal n° 10.520/02, pelas disposições deste edital e pelos preceitos de direito público. 
 
4.5. A inexecução total ou parcial das obrigações estabelecidas na Ata de Registro de 
Preços enseja a sua rescisão, com as consequências previstas neste edital e em Lei, nos 
termos dos artigos 77 a 80 da Lei Federal nº 8.666/93 e do artigo 7º da Lei nº 10.520/02. 
 
4.6. A rescisão antecipada do fornecimento por culpa da licitante vencedora, sem 
justificativa aceita pelo órgão gerenciador, poderá resultar na aplicação de multa de 
mora no valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor total da contratação e na 
suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública Municipal pelo 
prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo da responsabilização da licitante pelos danos 
causados diretamente ao Município ou a terceiros, decorrentes da sua culpa ou dolo na 
execução do fornecimento, a qual não será excluída ou reduzida pela fiscalização ou 
acompanhamento pela Secretaria competente. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO  
 
5.1. O Departamento de Compras e Licitações será o órgão responsável pelo controle e 
gerenciamento da Ata de Registro de Preços decorrente desta licitação, sendo o 
responsável pela convocação, quando necessário, dos interessados para a celebração das 
contratações decorrentes, mediante a emissão da REQUISIÇÃO DE DESPESA, 
durante o período de vigência da Ata e nas condições estipuladas neste edital. 
 
5.2. O contrato de fornecimento só estará caracterizado mediante o recebimento da 
REQUISIÇÃO DE DESPESA, pela FORNECEDORA. 
 
5.3. A FORNECEDORA ficará obrigada a atender todos os pedidos efetuados durante a 
vigência da Ata de Registro de Preços, mesmo que a entrega deles decorrente esteja 
prevista para data posterior à do seu vencimento. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA 
 
6.1. O prazo de entrega dos materiais é de até 10 (dez) dias úteis, a contar do 
recebimento da Requisição de Despesa.  
 
6.2. A entrega dos materiais deverá ser feita nos seguintes locais, sem despesas de frete: 

• Centro Administrativo do Município (Prefeitura Municipal), localizado 
na Av. Tucunduva, n.° 2617, Tuparendi - RS. 



 

 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARENDI 

 

______________________________________________________________________ 
 

Av. Tucunduva, 2617 – Tuparendi – RS – CEP 98.940-000 - Fone/Fax: (55) 3543-1322 
Email: compras@tuparendi-rs.com.br 

 

• Secretaria da Saúde e Assistência Social, localizado na Av. Mauá, n.° 
1386, Tuparendi – RS. 

• Departamento da Assistência Social e Conselho Tutelar, localizado na 
Rua Santos Dumont, n.° 135, Tuparendi – RS. 

 
6.3. Os materiais deverão ser entregues acondicionados adequadamente, de forma a 
permitir completa segurança durante o transporte. 
 
6.4. A nota fiscal/fatura deverá, obrigatoriamente, ser entregue junto com o seu objeto. 
 
6.5. O produto que será entregue pela FORNECEDORA deverá ser da mesma marca 
indicada na proposta apresentada, e deverá atender as especificações solicitadas, sob 
pena de não recebimento do mesmo. 
 
6.6. A entrega realizada em desacordo com os itens anteriores poderá resultar na 
aplicação das sanções previstas no edital de licitação e nesta Ata de Registro de Preços. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO 
 
7.1. O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias após a entrega dos materiais, 
mediante apresentação da Nota Fiscal. 
 
7.2. A Nota fiscal emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, 
a indicação do número do processo licitatório e número da requisição de despesa, a fim 
de acelerar o tramite de recebimento do material e posterior liberação do documento 
fiscal para pagamento. 
 
7.3. Ocorrendo atraso no pagamento, a FORNECEDORA será compensada com juros 
de 0,5% ao mês, mais correção monetária com base no índice INPC, proporcional ao 
período do atraso, desde a data inicial do período de adimplemento de cada parcela até a 
data do efetivo pagamento. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
8.1. A despesa decorrente da execução do objeto desta Ata de Registro de Preços 
correrá à conta do crédito aberto através das dotações orçamentárias próprias, conforme 
indicado no edital do Pregão Eletrônico n.° 07/2016 - SRP. 
 
CLÁUSULA NONA - DAS ALTERAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS 
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9.1. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições 
contidas no artigo 65 da Lei Federal n.º 8.666/93. 
 
9.2. Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto 
na hipótese, devidamente comprovada, de ocorrência de situação prevista na alínea “d” 
do inciso II do artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/93; ou quando os preços praticados no 
mercado sofrerem redução, cabendo ao órgão gerenciador da Ata promover as 
necessárias negociações com os fornecedores. 
 
 9.2.1. Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d” do 
inciso II do artigo 65 da Lei nº 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá 
optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório. 
 
9.3. A Administração, reconhecendo o desequilíbrio econômico-financeiro, procederá à 
revisão dos valores pactuados. 
 
9.4. 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 pode: 
 
 a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, 
confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, desde que a 
comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento; 
 
 b) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 
 
9.5. A comprovação será feita por meio de documentos, cabendo ao fornecedor 
apresentar cópia de notas fiscais de compra à vista anterior e posterior ao aumento, as 
quais não poderão conter encargos financeiros e preço promocional. 
 
9.6. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se 
superior ao preço praticado no mercado, o órgão gerenciador deve: 
 a) convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua 
adequação ao praticado pelo mercado; 
 
 b) frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; 
 
 c) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 
 
9.7. Na hipótese da licitante não efetuar a adequação dos preços aos de mercado, o 
órgão gerenciador, a seu critério, poderá cancelar, total ou parcialmente, a Ata de 
Registro de Preços. 
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9.8. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador poderá, desde que seja 
conveniente aos interesses da Administração, cancelar, total ou parcialmente, a Ata de 
Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da proposta mais 
vantajosa, sem que com isso, o fornecedor tenha direito a interpor recursos, ou a 
indenizações. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS 
 
10.1. A Ata de Registro de Preços será cancelada por decurso do prazo de vigência ou 
quando não restarem fornecedores registrados e por iniciativa da Administração quando 
caracterizado o interesse público. 
  
10.2. O preço registrado poderá ser suspenso ou cancelado, facultada a defesa prévia do 
interessado, no prazo de cinco dias úteis, nos seguintes casos: 
 
 10.2.1. Pela Administração, quando: 
 
 a) o fornecedor não cumprir as exigências do instrumento convocatório que 
der origem ao registro de preços; 
 b) o fornecedor não formalizar contrato decorrente do registro de preços ou 
não tenha retirado o instrumento equivalente (REQUISIÇÃO DE DESPESA) no prazo 
estabelecido, se a Administração não aceitar sua justificativa; 
 c) o fornecedor der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente do 
registro de preços; 
 d) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato 
decorrente do registro de preços; 
 e) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo 
mercado; 
 f) por razões de interesse público, devidamente fundamentadas; 
 
 10.2.2 – Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação por escrito, 
comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências do instrumento convocatório 
que deu origem ao registro de preços. 
 
10.3. A comunicação do cancelamento ou da suspensão do preço registrado, nos casos 
previstos no item 10.2.1 desta cláusula, será feita pessoalmente ou por correspondência 
com aviso de recebimento, juntando-se comprovante nos autos que deram origem ao 
registro de preços. 
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10.4. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o lugar do fornecedor, a 
comunicação será feita por publicação na Imprensa Oficial do Município, considerando-
se cancelado ou suspenso o preço registrado a partir da publicação. 
 
10.5. A solicitação do fornecedor para cancelamento de preço registrado somente o 
eximirá da obrigação de contratar com a Administração, se apresentada com 
antecedência de 15 (Quinze) dias da data da convocação para firmar contrato de 
fornecimento ou de prestação de serviços pelos preços registrados, facultada à 
Administração a aplicação das penalidades previstas no instrumento convocatório, caso 
não aceitas as razões do pedido. 
 
10.6. Será estabelecido no expediente da solicitação de que tratam os itens 10.2.1 e 
10.2.2, o prazo previsto para a suspensão temporária do preço registrado. 
 
10.7. Enquanto perdurar a suspensão, poderão ser realizadas novas licitações para 
aquisição dos materiais ou gêneros constantes dos registros de preços. 
 
10.8. Da decisão que a cancelar ou suspender o preço registrado cabe recurso, no prazo 
de cinco dias úteis. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES, SANÇÕES 
ADMINISTRATIVAS E PENALIDADES. 
  
11.1. Das Obrigações da Fornecedora: 
 
a)  Entregar o objeto licitado conforme especificações deste edital, e em 

consonância com a proposta de preços apresentada pelo licitante; 
 

b) Manter, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
 

c)  Providenciar a imediata correção das deficiências e de/ou irregularidades 
apontadas pelo CONTRATANTE; 
 

d) Arcar com eventuais prejuízos causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, 
provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na entrega do objeto 
deste Pregão; 
 

e)  Arcar com todas as despesas com transporte, taxas, impostos ou quaisquer 
outros acréscimos legais, que correrão por conta exclusiva do licitante vencedor; 

 
11.2. Das sanções administrativas e penalidades: 
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11.2.1 Em caso de atraso injustificado na entrega do objeto, sujeitar-se-á o 
FORNECEDOR à multa de mora de 1% ao mês de juros, sobre o valor do contrato ou 
da nota de empenho, ou conforme o caso, sobre o valor correspondente aos itens em 
atraso; 

 
 11.2.1.1. A multa a que alude o item anterior não impede que a Administração 
rescinda unilateralmente o contrato e aplique outras sanções previstas na Lei n.º 
8.666/93. 

 
11.2.2. Em casos de inexecução parcial ou total das obrigações fixadas neste Pregão, em 
relação ao objeto desta licitação a Administração poderá, garantida a ampla defesa e o 
contraditório, aplicar as seguintes sanções: 

 
a) advertência, por escrito, no caso de pequenas irregularidades; 

 
b) multa de até 10%(dez por cento), calculada sobre o valor do contrato ou 

do empenho, no caso do licitante vencedor não cumprir rigorosamente as exigências 
contratuais ou deixar de receber a Nota de Empenho, salvo se decorrente de motivo de 
força maior definido em Lei, e reconhecido pela autoridade competente; 
 

c) suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar 
com a Administração, pelo prazo de até 02(dois) anos, quando da inexecução contratual 
sobrevierem prejuízos para a Administração; 

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. 
 
11.2.3. O licitante vencedor sujeitar-se-á multa de 10 % (dez por cento) sobre o valor do 
último lance ofertado e ficará impedido de contratar com a Administração pelo prazo 
de até 05 (cinco) anos, nos casos elencados abaixo: 
 
 a) deixar de entregar toda a documentação ou apresentá-la falsamente; 
 b) ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 
 c) não mantiver a proposta mediante recusa injustificada em assinar a Ata de 
Registro de Preços, termo contratual ou documento equivalente, dentro do prazo 
estabelecido; 
 d) falhar ou fraudar na execução da Ata de Registro de Preços e do contrato; 
 e) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal. 
 
11.2.4. A sanção de advertência de que trata o item 11.2.2. alínea “a”, poderá ser 
aplicada nos seguintes casos: 
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I - descumprimento das determinações necessárias à regularização das faltas ou 

defeitos observados na entrega do produto; 
 

II - outras ocorrências que possam acarretar transtornos no desenvolvimento 
dos serviços da Secretaria Municipal, desde que não caiba a aplicação de sanção mais 
grave. 

 
11.2.5. A penalidade de suspensão será cabível quando o licitante participar do certame 
e for verificada a existência de fatos que o impeçam de contratar com a administração 
pública. Caberá ainda a suspensão quando a licitante, por descumprimento de cláusula 
editalícia, tenha causado transtornos no desenvolvimento dos serviços da 
CONTRATANTE. 
 
11.2.6. O Município fica obrigado a pagar à CONTRATADA/FORNECEDORA, 
ocorrendo atraso no pagamento, juros de 0,5% ao mês, pro rata, mais correção pelo 
INPC do período em atraso ou outro índice que vier a substituí-lo, desde a data final do 
período de adimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- Da vinculação e da legislação aplicável 

 
12.1. A presente Ata de Registro de Preços regula-se pelas suas cláusulas e pelos 
preceitos de direito público, estando em conformidade com as disposições da Lei n° 
10.520/02, Decreto Municipal n.° 2.429/2008, Decreto Municipal n.° 2.956/2014, Lei 
Complementar n.° 123/06, Lei Complementar n.° 147/2014 e, subsidiariamente a Lei 
Federal n.º 8.666/93 com suas alterações, sendo que os documentos indispensáveis à 
contratação estão elencados no Edital do processo licitatório Pregão Eletrônico n.º 
07/2016 – Sistema de Registro de Preços, que é parte integrante deste instrumento. 
 
12.2. A FORNECEDORA reconhece as prerrogativas asseguradas ao CONTRATANTE 
pelo artigo 58 da Lei Federal n.º 8.666/93, bem como os direitos do mesmo no caso de 
cancelamento da Ata de Registro de Preços. 
 
12.3. No caso de demanda judicial decorrente da execução desta Ata e que envolva 
interesse de qualquer dos partícipes, as demais partes deverão fornecer, em prazo hábil 
para defesa em juízo, todas as informações e documentos necessários para atuação 
judicial, bem como deverão participar ativamente do processo judicial, praticando todos 
os atos que lhes couberem, sob pena de inexecução contratual. 
 
 CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Do Foro  
13.1. Fica eleito o foro da comarca de Santa Rosa – RS, para a resolução de qualquer 
litígio proveniente deste instrumento. 
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 E, por assim haverem acordado, declaram ambas as partes aceitar todas as 
disposições estabelecidas na presente Ata de Registro de Preços que, lida e achada 
conforme, vai assinada em 02 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com duas 
testemunhas.  
                                   Tuparendi-RS, 22 de junho de 2016. 
 
 
 

CONTRATANTE: 
Município de Tuparendi 

 
 
 

FORNECEDORA 
 

 
COMERCIO DE LINHAS E LÃS SANTA ROSA LTDA – EPP 

 
 
 

GABRIELA TORRES RAUBER – EPP 
 
 

N.J.L NEUBARTH & CIA LTDA – ME 
 
 
 

STAUDT E FRANCESQUETT LTDA - EPP 
 
 
 
Esta Ata de Registro de Preços 
Encontra-se examinado e               
esta de acordo.                         Aprovado pelo Procurador Jurídico. 
                       
Em ______/____________/_________              Em ______/____________/_________ 
   
    _______________________                                _______________________    
     Verediane Sigolin                                Fábio Píffero Füller 
            OAB. RS.52.735 
 
 TESTEMUNHAS: 
 
__________________________                  _________________________________ 


