
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 238/2020

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 091/2020

Aos vinte e três dias  do mês de setembro do ano de dois  mil  e vinte,  autorizado pelo  Pregão

Eletrônico nº 091/2020, foi expedida a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, de acordo com o

disposto nas Leis Federais nº 8.666/1993 com suas alterações e nº 10.520/2002, Decreto Federal

10.024/2019,  arts. 42  a  49  da  Lei  Complementar  123/2006  (alterada  pela  Lei  Complementar

147/2014),  Lei  Complementar  Municipal  nº  001/2015  (Regulamentada  pelo  Decreto  Municipal  nº

176/2016) e Decretos Municipais nº 002/2006 e n° 153/2011, que, conjuntamente com as condições

a  seguir  estipuladas,  regem  o  relacionamento  obrigacional  entre  o  ÓRGÃO  GERENCIADOR  e  o

DETENTOR DA ATA:

1. Consideram-se registrados os preços constantes do relatório em anexo, do Detentor da Ata: DEVT

DHONT DOS REIS FERNANDO ME , pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº

34.999.091/0001-32,  Inscrição  Estadual  nº  90828377-50,  Inscrição  Municipal  nº  850061-3,  com

endereço Arthur  Tambosi,  106-CIC Curitiba PARANÁ ,CEP:  81460-285,  fone/fax:  (41)  3068-6174,

(41)99529-6915 e-mail mdcompras@outlook.com.br, neste ato representada por  Devt Dhont dos

Reis Fernando , inscrito(a) no CPF sob nº 042.912.729-44. 

2.  O  Órgão  Gerenciador  efetuará  seus  pedidos  ao  fornecedor,  através  da  entrega  da  Nota  de

Empenho com que correrá a despesa, mediante comprovante de recebimento por qualquer meio,

inclusive fac-símile e e-mail, na forma descrita no Edital de Pregão Eletrônico nº 091/2020.

3. O objeto deste PREGÃO deverá ser entregue em até 10 (dez) dias a contar da emissão da Nota de

Empenho.

3.1  Não poderá o Detentor  da Ata recusar-se a entregar  itens solicitados na Nota de Empenho,

mesmo que em pequena quantidade.

4. A Ata de Registro de Preços terá vigência até 31 de dezembro de 2020, a contar da data de sua

publicação, podendo ser prorrogada até o limite de 12 (doze) meses.

5. DAS  CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:  O pagamento será feito por crédito  em conta bancária da

licitante vencedora ou via boleto bancário no prazo de 30 (trinta) dias contados do recebimento da

Nota Fiscal/fatura, estando condicionado à aceitação e atesto da Secretaria solicitante.
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5.1. Se o término do prazo para pagamento ocorrer em dia sem expediente no órgão licitante, o

pagamento deverá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente.

5.2. O Município de Piên reserva-se o direito de não atestar a Nota Fiscal para pagamento se os bens/

serviços fornecidos não estiverem em conformidade com as exigências apresentadas em Edital.

5.3. A Nota Fiscal deverá ser apresentada sem rasuras, em letra bem legível, em nome do Município

de Piên, CNPJ nº. 76.002.666/0001-40, indicando o número de conta-corrente para pagamento, o

nome do Banco e a respectiva Agência, e, ainda, os materiais/serviços fornecidos.

5.4.  Em  caso  de  atraso  de  pagamento  em  relação  ao  prazo  de  30  (trinta)  dias  contados  da

apresentação da nota fiscal/fatura junto as secretarias, o valor da nota fiscal poderá ser atualizado

monetariamente  INPC,  entre  a  data  em  que  deveria  ter  sido  adimplida  a  obrigação  e  efetivo

pagamento (conforme art. 40, XIV, “c” Lei Federal 8.666/1993).

6. Os preços registrados serão confrontados periodicamente, pelo menos trimestralmente, com os

praticados no mercado e assim controlados pelo Órgão Gerenciador.

7. Os itens serão entregues provisoriamente o recebimento definitivo será feito após a verificação das

especificações, qualidade e quantidade, e consequentemente aceitação, no prazo de 05 (cinco) dias a

contar da prestação dos serviços, ou imediatamente quando for o caso. 

8. As despesas decorrentes dos pedidos de fornecimento correrão à conta do código a

seguir discriminado(s): 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Dotações: 08.001.12.361.0009.2017-4490520000

Contas: 2171

SECRETARIA DE SAÚDE

Dotações: 11.001.10.301.0014.2030-4490520000/11.001.10.301.0014.2029-

4490520000/11.001.10.301.0014.2029-3390300000

Contas: 3650/3422/3361

9. Esta Ata de Registro de Preços não obriga o Órgão Gerenciador a firmar as contratações com o

fornecedor,  ficando-lhe  facultada  a  utilização  de  outros  meios,  assegurada,  nesta  hipótese,  a

preferência do beneficiário do registro em igualdade de condições, nos termos do art. 15, § 4º da Lei

Federal nº 8.666/93.
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10. O descumprimento das obrigações pactuadas sujeitará o fornecedor às sanções definidas no item

28 do edital e subitens do edital de  Pregão Eletrônico nº 091/2020,  que desta Ata faz parte

integrante.

11. O Detentor da Ata deverá manter, enquanto vigorar o Registro de Preços e em compatibilidade

com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas pelo

Edital de Pregão Eletrônico nº 091/2020.

12. Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, aplicando todos os seus dispositivos, o edital

de Pregão Eletrônico nº 091/2020, as Notas de Empenho com os termos aditados e a proposta

da detentora da Ata naquilo que não contrariar as presentes disposições.

13. DA FISCALIZAÇÃO:  A fiscalização da execução do objeto da Ata de Registro de Preços será

realizada pela Administração, através do servidor indicado abaixo, a qual atuara no acompanhamento

das solicitações, entrega e recebimento dos materiais e execução destes: 

SECRETARIA FISCAL
SECRETARIA DE SAÚDE DANIELLI DOS SANTOS/ GABRIELA TAMBOSI
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO HELONEIDA SOUZA DA MATTA

14. As questões oriundas desta Ata e do procedimento licitatório que a procedeu, serão dirimidas no 

Foro da Comarca de Rio Negro/PR, esgotadas as vias administrativas.

15. Para constar que foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, em 02 (duas) vias de igual teor

e forma, que vão assinadas pelo Sr. JOÃO OSMAR MENDES, Prefeito em exercício de Piên, e pelo

representante do Detentor, e duas testemunhas.

______________________________

JOÃO OSMAR MENDES - MUNICÍPIO DE PIÊN

ÓRGÃO GERENCIADOR

__________________________________

                                             DEVT DHONT DOS REIS FERNANDO ME

DETENTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Testemunhas:

Nome: MARINA ROSVITA PASIERPSKI MARINHO Assinatura:__________________________

Nome: JHENNEFER L. SANTOS ALCALDE            Assinatura: __________________________
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Prefeitura Municipal de Piên - 2020
Classificação por Fornecedor

Pregão 91/2020

Equiplano Página:1

Preço UnitárioMarcaItem SelProduto/Serviço QuantidadeUN. Preço TotalStatus Modelo

23372-2   DEVT DHONT DOS REIS FERNANDO Fornecedor: CNPJ: 34.999.091/0001-32 413068-6174Telefone: Status: Classificado 6.807,60

Lote 004 - Lote 004 359,00

001 COLEMAN COLEMAN 359,00 *21589   CAIXA TÉRMICA COM TERMÔMETRO 26 LITROS. UN 1,00 Classificado 359,00

 Características gerais (caixa): Indicado para uso hospitalar. Isolamento em poliuretano, inclusive na tampa. Garantia de eficiência térmica 3 vezes maior do que as caixas com isolamento em EPS (isopor). Material externo em polietileno de alta densidade. 
Encaixe perfeito entre o corpo e a tampa. Material asséptico - totalmente higiênico e fácil de lavar. Alças bidirecional em ambos os lados. Tampa articulável com dobradiças reforçadas com parafusos em inox. Mola limitadora de abertura da tampa. Dreno 
para facilitar o escoamento de líquidos. Acompanha manual de instruções. Termômetro embutido na caixa: digital de máxima e mínima. Visor de fácil leitura. Prova d`água. Possui função ºC/ºF. Especificações (caixa): Capacidade: 26 litros. Material: 
Polietileno e Poliuretano. Medidas externas (mm): 510(C) X 320(A) X 280(L) D. Garantia: 1 ano contra defeitos de fabricação e 3 meses para acessórios (tampa, alça e termômetro). Especificações (termômetro): Faixa de utilização: -50+70ºC. Precisão: +/-
 1ºC (entre -20+50ºC) e +/- 2ºC (acima de 50ºC). Alimentação: 1 pilha AA (inclusa)

Lote 006 - Lote 006 307,00

001 CARRO LEVE CARRO LEVE 307,00 *21591   CARRINHO TUBULAR TIPO ARMAZÉM PARA USO GERAL UN 1,00 Classificado 307,00

 fabricado em aço carbono. Capacidade para 200 Kg. Equipado com 2 rodas de 9” montadas no eixo fixo. Carro/Carrinho tubular para uso geral, fabricado em aço carbono. Capacidade para 200 Kg. Equipado com 2 rodas de aro desmontável de 9” , 
montadas no eixo fixo. Possui 145 cm de altura, 44 cm de largura, com aba de 30 cm de comprimento. Pintura: epóxi . Garantia de 12 meses contra defeito de fabricação

Lote 007 - Lote 007 1.699,00

001 MIDEA MIDEA 1.699,00 *21592   CONGELADOR, TIPO FREEZER HORIZONTAL UN 1,00 Classificado 1.699,00

 com uma tampa, dreno frontal, capacidade de 140 a 170 litros, classificação de eficiência energética nível a, emitido pelo programa brasileiro de etiquetagem pbe do instituto nacional de metrologia, normalização e qualidade industrial (inmetro), cor 
branca, tensão 110 volts (v). Garantia mínima de 12 meses

Lote 008 - Lote 008 120,90

001 DISPLAY DISPLAY 40,30 *21593   CONTROLE REMOTO UN 3,00 Classificado 120,90

 ajustador do painel eletrônico - usado para configurar os painéis de senha e/ou de 01 fila única - liga e desliga - regula o volume do sinal sonoro - controla a numeração avançando ou retrocedendo a numeração de chamada

Lote 009 - Lote 009 142,90

001 DISPLAY DISPLAY 142,90 *21594   DISPENSADOR MANUAL DE SENHAS BICO DE PATO UN 1,00 Classificado 142,90

 utilizado para acondicionar a bobina de senhas, com capacidade para acondicionar a bobina com pelo menos 2.000 números

Lote 010 - Lote 010 3.580,00

001 D AÇO D AÇO 179,00 *21595   ESTANTE DE AÇO 40CM COM 6 PRATELEIRAS REGULÁVEIS UN 20,00 Classificado 3.580,00

 Medidas: altura 1830mm x largura 920mm, profundidade 400mm. Suporta até 30 kg distribuídos por prateleira e 120 kg no total. Espessura: prateleira de chapa 26 e coluna de chapa 20. Prateleiras com 3 dobras nas laterais e reforço central. Pitura 
eletrostática a pó automatizada com fosforilação. Cor cinza.

Lote 012 - Lote 012 289,30

001 DISPLAY DISPLAY 289,30 *21597   PAINEL ELETRÔNICO PARA CHAMADA DE SENHA UN 1,00 Classificado 289,30

 com três dígitos - modo sequencial ou aleatório - gerenciamento de filas e organização do ambiente de espera, voltagem 110 ou bivolt

Lote 013 - Lote 013 189,90

001 DISPLAY DISPLAY 189,90 *21598   PEDESTAL PARA DISPENSOR DE SENHAS UN 1,00 Classificado 189,90

 com altura de 160 cm, para fixação do dispensador de senhas, em aço com pintura preto fôsco.

Lote 014 - Lote 014 119,60

Emitido por: Bernadete Maguerovski dos Santos, na versão: 5525 v 23/09/2020 11:16:43



Prefeitura Municipal de Piên - 2020
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001 DISPLAY DISPLAY 29,90 *21599   PLACA DE INFORMAÇÃO HORIZONTAL UN 4,00 Classificado 119,60

 com sinalização da localização do emissor de senhas

V A L O R   T O T A L : 6.807,60

Emitido por: Bernadete Maguerovski dos Santos, na versão: 5525 v 23/09/2020 11:16:43


