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REGISTRO DE PREÇOS de materiais e equipamentos pedagógicos, 
de ensino e 

aprendizagem, destinados ao ensino fundamental anos iniciais e 
finais, nas áreas de ciências, matemática, robótica e braile.  
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 896/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 107/2022 

  
Aos cinco dias de setembro de 2022, o Município de Francisco, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 
77.816.510/0001-66, com sede na cidade de Francisco Beltrão, Estado do Para
Teixeira dos Santos nº 1000 - centro, doravante denominado Prefeitura, representado pelo seu Prefeito 
Municipal, Sr. CLEBER FONTANA , inscrito no CPF/MF sob o nº 020.762.969
Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e do Decreto Municipal nº 176/2007, em face da classificação da 
proposta apresentada no  Pregão Eletrônico nº 
devidamente homologada e publicada no Diário Oficial do Município de Francisco Beltr
resolve REGISTRAR OS PREÇOS da empresa classificada em primeiro lugar, observadas as condições do 
Edital que rege o Pregão e aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem.
 
RENTAL SAAS SERVICOS E SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA, sediada na 
SALGADO FILHO, 4129 - CEP: 81570001 
no CNPJ sob o nº 31.766.438/0001
por sua sócia administradora Sr
e do CPF nº 043.397.849-07. 

 CLÁUSULA PRIMEIRA 

1.1. A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS de materiais e equipamentos pedagógicos, 
compostos de soluções que auxiliam no processo de ensino e aprendizagem, d
fundamental anos iniciais e finais, nas áreas de ciências, matemática, robótica e braile
da Ata de Registro de Preços, conforme necessidade da Administração Municipal;conforme edital e 
proposta que ficam fazendo parte integrante deste instrumento.
 
1.2. Descrição:  
 
Lote Item Código  

 
Descrição  

001 24 81409 DISPLAY INTERATIVO 65’’ 4K E 
ACESSÓRIOS (CONTROLE, CABOS E 
CANETAS) 1.1 Display Interativo multi 
touchscreen para prospecção de 
conteúdos de multimídias, 
confeccionado com estrutura em aço ou 
alumínio, com acabamento em pintura 
eletrostática, acomodado em 
gabinete. (não serão aceitos TV´s/TV’s 
interativas / monitores montados com 
molduras digitalizadoras e 
computadores separados). Deverá 
possuir uma única fonte de alimentação 
elétrica para o fornecimento de energia 
a todo o conjunto, acionado por u
único botão interruptor. Deverá ser 
compatível com montagem em parede 
e/ou suporte móvel. Superfície de tela 
com área ativa de, no mínimo 65” na 
diagonal, com tecnologia D
ou superior, com resolução mínima de 
3.840 x 2.160 pixels (Ultra HD 4
deverá possuir vida útil mínima de 
30.000 horas com formato de exibição 
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRÃO – PARANÁ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 896/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 107/2022 - Processo nº 500/2022

  
Aos cinco dias de setembro de 2022, o Município de Francisco, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 

66, com sede na cidade de Francisco Beltrão, Estado do Para
centro, doravante denominado Prefeitura, representado pelo seu Prefeito 

Municipal, Sr. CLEBER FONTANA , inscrito no CPF/MF sob o nº 020.762.969-21, nos termos do art. 15 da 
lterações e do Decreto Municipal nº 176/2007, em face da classificação da 

Pregão Eletrônico nº 107/2022, por deliberação da Comissão de Licitação, 
devidamente homologada e publicada no Diário Oficial do Município de Francisco Beltr
resolve REGISTRAR OS PREÇOS da empresa classificada em primeiro lugar, observadas as condições do 
Edital que rege o Pregão e aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem. 

RENTAL SAAS SERVICOS E SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA, sediada na 
CEP: 81570001 - BAIRRO: UBERABA, na cidade de Curitiba/PR, inscrita 

no CNPJ sob o nº 31.766.438/0001-09, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada 
Sra. RAQUEL DE CARVALHO BUSS, portadora

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 
A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS de materiais e equipamentos pedagógicos, 

compostos de soluções que auxiliam no processo de ensino e aprendizagem, d
fundamental anos iniciais e finais, nas áreas de ciências, matemática, robótica e braile
da Ata de Registro de Preços, conforme necessidade da Administração Municipal;conforme edital e 

e integrante deste instrumento. 

Marca Unidade 

DISPLAY INTERATIVO 65’’ 4K E 
ACESSÓRIOS (CONTROLE, CABOS E 
CANETAS) 1.1 Display Interativo multi 
touchscreen para prospecção de 
conteúdos de multimídias, 
confeccionado com estrutura em aço ou 
alumínio, com acabamento em pintura 
eletrostática, acomodado em um único 
gabinete. (não serão aceitos TV´s/TV’s 
interativas / monitores montados com 
molduras digitalizadoras e 
computadores separados). Deverá 
possuir uma única fonte de alimentação 
elétrica para o fornecimento de energia 
a todo o conjunto, acionado por um 
único botão interruptor. Deverá ser 
compatível com montagem em parede 
e/ou suporte móvel. Superfície de tela 
com área ativa de, no mínimo 65” na 
diagonal, com tecnologia D-LED, similar 
ou superior, com resolução mínima de 
3.840 x 2.160 pixels (Ultra HD 4K), 
deverá possuir vida útil mínima de 
30.000 horas com formato de exibição 

BENQ UN 
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/2022 

Aos cinco dias de setembro de 2022, o Município de Francisco, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 
66, com sede na cidade de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, na Rua Octaviano 

centro, doravante denominado Prefeitura, representado pelo seu Prefeito 
21, nos termos do art. 15 da 

lterações e do Decreto Municipal nº 176/2007, em face da classificação da 
107/2022, por deliberação da Comissão de Licitação, 

devidamente homologada e publicada no Diário Oficial do Município de Francisco Beltrão em 02/08/2022, 
resolve REGISTRAR OS PREÇOS da empresa classificada em primeiro lugar, observadas as condições do 

RENTAL SAAS SERVICOS E SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA, sediada na SENADOR 
BAIRRO: UBERABA, na cidade de Curitiba/PR, inscrita 

09, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada 
a do RG nº 6.621.534-2 

A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS de materiais e equipamentos pedagógicos, 
compostos de soluções que auxiliam no processo de ensino e aprendizagem, destinados ao ensino 
fundamental anos iniciais e finais, nas áreas de ciências, matemática, robótica e braile, durante a vigência 
da Ata de Registro de Preços, conforme necessidade da Administração Municipal;conforme edital e 

Quantidade Preço 
unitário R$ 

1,00 44.737,90 
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de 16:9, taxa de brilho mínima de 
350cd/m2, ângulo de visão lateral de no 
mínio 178º, protegido por vidro de 
segurança, temperado e antirreflexo, de 
no mínimo 4mm de espessura e co
película Antigerme. Deverá possuir 
tecnologia de digitalização com no 
mínimo 20 pontos de toque simultâneo, 
com precisão posicional de no mínimo 
1mm e velocidade de toque menor que 
8ms com toques podendo ser efetuados 
através de partes do corpo ou qualqu
objeto de tecnologia passiva (sem a 
necessidade de pilhas ou magnetismo). 
O display deve possuir sistema de 
liberação método NFC de acesso ao 
uso do display integrado ao 
equipamento (Não serão aceitos 
sistemas de reconhecimento avulsos e 
externos). O di
suporte de gerenciamento por meio de 
plataforma online que integre com 
cartões NFC, para permitir que os 
usuários a o display acessando e 
gerenciem seu espaço pessoal de 
configuração do sistema de rede e 
armazenamento em nuvem, como 
Google Drive e Dropbox, simplesmente 
escaneando os cartões NFC, sem a 
necessidade de digitar senha, podendo 
assim logar/acessar em diversos 
displays com o seu cartão sem a 
necessidade de digitar suas 
permissões. Deverá ser entregue junto 
com a solução um con
cartões NFC. Deverá possuir sistema 
integrado de áudio, com no mínimo dois 
autofalantes de 16W.  Deverá possuir   
sistema de inicialização compatível com 
sistema operacional ANDROID, 
armazenamento de 32GB e memória 
Ram de 2GB. Deve permitir 
espelhamento de tela com dispositivos 
móveis (O display deve conter software 
(APP) embarcado desenvolvido pelo 
próprio fabricante para transmissão de 
conteúdo de outros dispositivos 
(Smartphone, Tablets e Notebooks),  
sem cabos (via casting), com a função 
de duas vias permitindo o 
compartilhamento, controle e alternar os 
comandos do display para o dispositivo 
terceiro compatível com iOS, Android, 
PC, Chrome, que permite que os 
usuários se conectem à tela para 
apresentar conteúdo multimídia Full HD 
sem cabos, também deve ser de 
transmissão multiusuário, deve permitir 
conectar no mínimo 4 usuários 
simultaneamente para o display) O 
display deve possuir um aplicativo 
instalado e sensor capaz de monitorar a  
qualidade do ar e os níveis de 
concentração de CO2 nas sa
aula, com indicador no formato 
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de 16:9, taxa de brilho mínima de 
350cd/m2, ângulo de visão lateral de no 
mínio 178º, protegido por vidro de 
segurança, temperado e antirreflexo, de 
no mínimo 4mm de espessura e com 
película Antigerme. Deverá possuir 
tecnologia de digitalização com no 
mínimo 20 pontos de toque simultâneo, 
com precisão posicional de no mínimo 
1mm e velocidade de toque menor que 
8ms com toques podendo ser efetuados 
através de partes do corpo ou qualquer 
objeto de tecnologia passiva (sem a 
necessidade de pilhas ou magnetismo). 
O display deve possuir sistema de 
liberação método NFC de acesso ao 
uso do display integrado ao 
equipamento (Não serão aceitos 
sistemas de reconhecimento avulsos e 
externos). O display devera possuir 
suporte de gerenciamento por meio de 
plataforma online que integre com 
cartões NFC, para permitir que os 
usuários a o display acessando e 
gerenciem seu espaço pessoal de 
configuração do sistema de rede e 
armazenamento em nuvem, como 

ogle Drive e Dropbox, simplesmente 
escaneando os cartões NFC, sem a 
necessidade de digitar senha, podendo 
assim logar/acessar em diversos 
displays com o seu cartão sem a 
necessidade de digitar suas 
permissões. Deverá ser entregue junto 
com a solução um conjunto com 10 
cartões NFC. Deverá possuir sistema 
integrado de áudio, com no mínimo dois 
autofalantes de 16W.  Deverá possuir   
sistema de inicialização compatível com 
sistema operacional ANDROID, 
armazenamento de 32GB e memória 
Ram de 2GB. Deve permitir 

pelhamento de tela com dispositivos 
móveis (O display deve conter software 
(APP) embarcado desenvolvido pelo 
próprio fabricante para transmissão de 
conteúdo de outros dispositivos 
(Smartphone, Tablets e Notebooks),  
sem cabos (via casting), com a função 

duas vias permitindo o 
compartilhamento, controle e alternar os 
comandos do display para o dispositivo 
terceiro compatível com iOS, Android, 
PC, Chrome, que permite que os 
usuários se conectem à tela para 
apresentar conteúdo multimídia Full HD 

também deve ser de 
transmissão multiusuário, deve permitir 
conectar no mínimo 4 usuários 
simultaneamente para o display) O 
display deve possuir um aplicativo 
instalado e sensor capaz de monitorar a  
qualidade do ar e os níveis de 
concentração de CO2 nas salas de 
aula, com indicador no formato 
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dashboard apresentando os índices em 
tempo real, afim de garantir a segurança 
dos alunos e dos professores Deverá ter 
método de bloqueio e liberação para   
instalação de aplicativos externos 
padrão APK evitando a insta
aplicativos indesejados e perigosos.  
Deverá suportar conexões internas de 
computadores com sistemas 
operacionais Windows e Android. 
Deverá possuir no mínimo, as seguintes 
conexões: Pelo menos 01 entrada HDMI 
na parte frontal ou lateral e  duas 
entrada HDMI na parte traseira do 
gabinete; Pelo menos uma saída HDMI; 
Pelo menos 01 entrada VGA; Pelo 
menos uma entrada RJ45; Pelo menos 
01 entrada P2 áudio; Pelo menos 01 
entrada de Microfone P2  Pelo menos 
01 porta USB de entrada na parte 
frontal e 01 porta USB de saída do sinal 
touch na parte frontal; Pelo menos 
outras 5 entradas usb 2.0 e 1 entradas 
usb 3.0 ;Pelo menos um slot TX24; 
Acessórios que devem acompanhar o 
produto:01 Controle remoto 01 Cabo de 
alimentação 01 Cabo VGA (1,5m) 01 
Cabo HDMI (1,5m) 
rápida 01 Manual do usuário arquivo 
eletrônico 01 Cabo USB para Touch 
(3m) 02 Canetas de toque. Deverá 
possuir voltagem do tipo bivolt 
automático com certificado Energy Star 
comprovado pelo fabricante do 
equipamento e entregue junto co
documentação do produto ofertado no 
momento do envio da proposta 
comercial. Deve acompanhar controle 
remoto sem fio com no mínimo as 
seguintes funções: liga/desliga, teclas 
de atalho para apresentação pageup, 
pagedown, rolagem, propriedades, 
função mouse com cursor compatível 
com sistema operacional windows 
podendo destacar o cursor estilo 
“pointer” na cor vermelho, além de 
funções de controle do display como 
som, tela seleção de funções como 
troca de saídas e ajuste de brilho. O 
equipamento deverá poss
software capaz de conciliar desenho e 
interação de conteúdo baseado em 
nuvem, com no mínimo as seguintes 
funções: anotação sobre telas, modo 
escrita e sobrescrita com vários tipos de 
cores, compartilhamento online na 
nuvem de conteúdo diretamente da
edição de textos e imagens, inserção de 
vídeos e conteúdos multimídias ( textos 
e imagens), galeria de imagens, permitir 
gravação de aulas na nuvem  
salvamento  em vários formatos 
comumente utilizados no mercado 
(obrigatório salvar em PDF), 
ferramentas de visualização ( sombra, 
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dashboard apresentando os índices em 
tempo real, afim de garantir a segurança 
dos alunos e dos professores Deverá ter 
método de bloqueio e liberação para   
instalação de aplicativos externos 
padrão APK evitando a instalação de 
aplicativos indesejados e perigosos.  
Deverá suportar conexões internas de 
computadores com sistemas 
operacionais Windows e Android. 
Deverá possuir no mínimo, as seguintes 
conexões: Pelo menos 01 entrada HDMI 
na parte frontal ou lateral e  duas 

trada HDMI na parte traseira do 
gabinete; Pelo menos uma saída HDMI; 
Pelo menos 01 entrada VGA; Pelo 
menos uma entrada RJ45; Pelo menos 
01 entrada P2 áudio; Pelo menos 01 
entrada de Microfone P2  Pelo menos 
01 porta USB de entrada na parte 

ta USB de saída do sinal 
touch na parte frontal; Pelo menos 
outras 5 entradas usb 2.0 e 1 entradas 
usb 3.0 ;Pelo menos um slot TX24; 
Acessórios que devem acompanhar o 
produto:01 Controle remoto 01 Cabo de 
alimentação 01 Cabo VGA (1,5m) 01 
Cabo HDMI (1,5m) 01 Guia de iniciação 
rápida 01 Manual do usuário arquivo 
eletrônico 01 Cabo USB para Touch 
(3m) 02 Canetas de toque. Deverá 
possuir voltagem do tipo bivolt 
automático com certificado Energy Star 
comprovado pelo fabricante do 
equipamento e entregue junto com a 
documentação do produto ofertado no 
momento do envio da proposta 
comercial. Deve acompanhar controle 
remoto sem fio com no mínimo as 
seguintes funções: liga/desliga, teclas 
de atalho para apresentação pageup, 
pagedown, rolagem, propriedades, 

se com cursor compatível 
com sistema operacional windows 
podendo destacar o cursor estilo 
“pointer” na cor vermelho, além de 
funções de controle do display como 
som, tela seleção de funções como 
troca de saídas e ajuste de brilho. O 
equipamento deverá possuir um 
software capaz de conciliar desenho e 
interação de conteúdo baseado em 
nuvem, com no mínimo as seguintes 
funções: anotação sobre telas, modo 
escrita e sobrescrita com vários tipos de 
cores, compartilhamento online na 
nuvem de conteúdo diretamente da tela, 
edição de textos e imagens, inserção de 
vídeos e conteúdos multimídias ( textos 
e imagens), galeria de imagens, permitir 
gravação de aulas na nuvem  
salvamento  em vários formatos 
comumente utilizados no mercado 
(obrigatório salvar em PDF), 

tas de visualização ( sombra, 
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destaque, entre outras ), ferramentas de 
auxilio matemático e desenho 
geométrico; Os demais  softwares 
instalados deverão incluir no mínimo as 
seguintes funcionalidades: browser de 
internet; software de compartilhamento 
de conteúdo, loja de aplicativos do 
fabricante do produto, aplicativos de 
conteúdo 3D. Deverá permitir a inserção 
de logotipo da Prefeitura na inicialização 
do sistema. Juntamente com o 
equipamento, deverão ser fornecidos no 
mínimo, os seguintes acessórios: 
suporte de parede, duas canetas 
passivas, cabo elétrico com tomadas no 
padrão ABNT 14.136, Cabo HDMI para 
conexão 4K/60Hz com no mínimo 1,5m 
de comprimento, Cabo USB auxiliar 
com no mínimo 3m de comprimento, 
manual de instruções em português. 1.2 
Câmera para vídeo conferência Câmera 
acoplada ou integrada com 
possibilidade de captura de imagens e 
vídeo em até 360° de ângulo de visão 
integrada com resolução nativa Full HD 
30 FPS (1920 x 1080) SERVIÇOS 5.1 
Serviço de montagem e instalação dos 
Racks fixos e móveis 
vencedora da licitação deverá fornecer 
todos os materiais, equipamentos, 
dispositivos de conexão e serviços 
necessários para a instalação e perfeito 
funcionamento das Display interativos. 
O suporte deve anteder as diversas e 
diferentes situações 
infraestrutura elétrica, infraestrutura de 
rede lógica de acordo com a rede já 
existente. Material para instalação: fita 
isolante, parafusos, buchas, 
abraçadeiras, cotovelos canaletas, 
plugs, fios, cabos de força, filtro de 
linha, entre outros materiais necessários 
para a instalação elétrica serão de 
responsabilidade da contratada. 5.2 
Serviço de montagem, instalação das 
telas É de responsabilidade da 
contratada entregar, montar, instalar, 
configurar e deixar pronto para uso, o 
funcionamento 
adquiridos pela presente administração. 
5.3 Serviço de treinamento para 
professores No momento do 
treinamento, deverá ser entregue para o 
corpo docente (professores) uma 
apostila com o passo a passo de como 
utilizar todos os recursos da so
ministrar o treinamento com conceitos 
atuais de gamificação e utilização de 
ferramentas para vídeo aula. Previsto 
um número de quatro (04) Treinamentos 
com grupos a ser definido pela 
Secretaria municipal de Educação carga 
horária mínima de 2 horas. 
conteúdo deve ser ministrado por 
pessoal certificado e comprovado pelo 
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destaque, entre outras ), ferramentas de 
auxilio matemático e desenho 
geométrico; Os demais  softwares 
instalados deverão incluir no mínimo as 
seguintes funcionalidades: browser de 
internet; software de compartilhamento 

teúdo, loja de aplicativos do 
fabricante do produto, aplicativos de 
conteúdo 3D. Deverá permitir a inserção 
de logotipo da Prefeitura na inicialização 
do sistema. Juntamente com o 
equipamento, deverão ser fornecidos no 
mínimo, os seguintes acessórios: 

rte de parede, duas canetas 
passivas, cabo elétrico com tomadas no 
padrão ABNT 14.136, Cabo HDMI para 
conexão 4K/60Hz com no mínimo 1,5m 
de comprimento, Cabo USB auxiliar 
com no mínimo 3m de comprimento, 
manual de instruções em português. 1.2 

ídeo conferência Câmera 
acoplada ou integrada com 
possibilidade de captura de imagens e 
vídeo em até 360° de ângulo de visão 
integrada com resolução nativa Full HD 
30 FPS (1920 x 1080) SERVIÇOS 5.1 
Serviço de montagem e instalação dos 
Racks fixos e móveis A empresa 
vencedora da licitação deverá fornecer 
todos os materiais, equipamentos, 
dispositivos de conexão e serviços 
necessários para a instalação e perfeito 
funcionamento das Display interativos. 
O suporte deve anteder as diversas e 
diferentes situações de cada local, 
infraestrutura elétrica, infraestrutura de 
rede lógica de acordo com a rede já 
existente. Material para instalação: fita 
isolante, parafusos, buchas, 
abraçadeiras, cotovelos canaletas, 
plugs, fios, cabos de força, filtro de 

os materiais necessários 
para a instalação elétrica serão de 
responsabilidade da contratada. 5.2 
Serviço de montagem, instalação das 
telas É de responsabilidade da 
contratada entregar, montar, instalar, 
configurar e deixar pronto para uso, o 
funcionamento dos equipamentos 
adquiridos pela presente administração. 
5.3 Serviço de treinamento para 
professores No momento do 
treinamento, deverá ser entregue para o 
corpo docente (professores) uma 
apostila com o passo a passo de como 
utilizar todos os recursos da solução, 
ministrar o treinamento com conceitos 
atuais de gamificação e utilização de 
ferramentas para vídeo aula. Previsto 
um número de quatro (04) Treinamentos 
com grupos a ser definido pela 
Secretaria municipal de Educação carga 
horária mínima de 2 horas. Este 
conteúdo deve ser ministrado por 
pessoal certificado e comprovado pelo 
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fabricante do produto através de 
certificação técnica de revenda 
autorizada, este documento poderá ser 
enviado no momento da homologação 
da amostra do produto. Além de possuir 
material didático a ser fornecido a cada 
participante, os alunos ao término do 
curso receberão um certificado com a 
carga horária.  ??5.4 Treinamento 
Equipe TI Deve ser entregue para cada 
profissional participante do treinamento, 
apostila com passo a passo de 
configurar a solução, ministrar 
treinamento com os principais pontos de 
gerenciamento e configuração 
SERVIÇOS DE SUPORTE E 
GARANTIA ON 
deverá dar garantia durante o período 
de 36 Meses. A Licitante deverá possuir 
profissional capac
do equipamento, prestar suporte on
dar suporte a Secretaria Municipal de 
educação durante todo o período da 
garantia. A Licitante deverá apresentar 
no momento da habilitação 
comprovação que possui em seu 
quadro de funcionários,
capacitado nos modelos ofertados na 
proposta comercial. Para comprovação, 
serão aceitos certificados de 
treinamento do fabricante ou declaração 
do fabricante dos equipamentos 
propostos. COMPUTADOR 
EMBARCADO –
Deverá   ser emba
integrada, computador modelo OPS 
(Open Pluggable Specification), sem a 
necessidade de uma segunda fonte de 
alimentação, composto de: 
Processador, com referência, deverá 
obter mínimo de 9.000 pontos no 
sit(https://www.cpubenchmark.net/cpu_li
st.php) Memória RAM de no mínimo 
08GB, padrão DDR4; Unidade de 
armazenamento padrão SSD de no 
mínimo 256GB; Rede wireless e 
bluetooth integrada (não serão ser 
aceitos adaptadores wireless USB 
externos). Pelo menos 03 portas USB 
3.0 e 03 ou mais portas USB 
menos uma porta HDMI; pelo menos 
uma Displayport; no mínimo uma 
entrada e saída de áudio separadas 
compatível com plug de 3,5mm; não 
serão aceitas adaptações com mini pc’s 
acoplados ao display. 2.2 Softwares que 
deveram estar inclusos com a OPS; 
Licenciamento Windows 10 Pro ativado 
A licitante deverá apresentar atestado(s) 
de capacidade técnica, emitido por 
pessoa jurídica de direito público ou 
privado, comprovando aptidão para o 
desempenho de atividade compatível e 
pertinente com o objeto da pres
licitação. O(s) atestado(s) deverá(ão) 
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fabricante do produto através de 
certificação técnica de revenda 
autorizada, este documento poderá ser 
enviado no momento da homologação 
da amostra do produto. Além de possuir 

rial didático a ser fornecido a cada 
participante, os alunos ao término do 
curso receberão um certificado com a 
carga horária.  ??5.4 Treinamento 
Equipe TI Deve ser entregue para cada 
profissional participante do treinamento, 
apostila com passo a passo de como 
configurar a solução, ministrar 
treinamento com os principais pontos de 
gerenciamento e configuração 
SERVIÇOS DE SUPORTE E 
GARANTIA ON – SITE??A Licitante 
deverá dar garantia durante o período 
de 36 Meses. A Licitante deverá possuir 
profissional capacitados pelo fabricante 
do equipamento, prestar suporte on-site, 
dar suporte a Secretaria Municipal de 
educação durante todo o período da 
garantia. A Licitante deverá apresentar 
no momento da habilitação 
comprovação que possui em seu 
quadro de funcionários, profissional 
capacitado nos modelos ofertados na 
proposta comercial. Para comprovação, 
serão aceitos certificados de 
treinamento do fabricante ou declaração 
do fabricante dos equipamentos 
propostos. COMPUTADOR 

– MODELO OPS. 2.1 
Deverá   ser embarcado, de forma 
integrada, computador modelo OPS 
(Open Pluggable Specification), sem a 
necessidade de uma segunda fonte de 
alimentação, composto de: 
Processador, com referência, deverá 
obter mínimo de 9.000 pontos no 
sit(https://www.cpubenchmark.net/cpu_li
st.php) Memória RAM de no mínimo 
08GB, padrão DDR4; Unidade de 
armazenamento padrão SSD de no 
mínimo 256GB; Rede wireless e 
bluetooth integrada (não serão ser 
aceitos adaptadores wireless USB 
externos). Pelo menos 03 portas USB 
3.0 e 03 ou mais portas USB 2.0. Pelo 
menos uma porta HDMI; pelo menos 
uma Displayport; no mínimo uma 
entrada e saída de áudio separadas 
compatível com plug de 3,5mm; não 
serão aceitas adaptações com mini pc’s 
acoplados ao display. 2.2 Softwares que 
deveram estar inclusos com a OPS; 
Licenciamento Windows 10 Pro ativado 
A licitante deverá apresentar atestado(s) 
de capacidade técnica, emitido por 
pessoa jurídica de direito público ou 
privado, comprovando aptidão para o 
desempenho de atividade compatível e 
pertinente com o objeto da presente 
licitação. O(s) atestado(s) deverá(ão) 
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conter: o nome e o cargo do 
responsável que o(s) assinar com firma 
reconhecida em cartório; a indicação de 
cumprimento da obrigação de forma e 
qualidade satisfatórias e nos prazos 
exigidos. SUPORTES MÓVEL 3.1 
Suporte móvel Deve ser construído em 
aço ou alumínio com espessuras 
reforçadas para suportar com 
segurança o peso dos displays 
interativos. Deve possuir pintura 
eletrostática para proporcionar 
resistência a corrosão e fino 
acabamento ao produto suporte de chã
com rodízios e sistema de travamento 
(tipo rack com rodas). De fácil 
mobilidade com rodízios na base inferior 
que não dificultem a mobilidade com 
uma medida máxima 65cm devera 
possuir travas de segurança, gaveta 
inferior com fechadura para guardar 
acessórios de uso da tela garantindo a 
segurança. Deve possuir pelo menos 3 
alturas ajustáveis garantindo que todas 
as crianças possam utilizar a Display 
interativo. Deve possuir capacidade de 
carga de no mínimo 80kg SOFTWARES 
4.1 Licenciamento de Software de ví
conferência Vídeo conferência, sem 
limite de tempo, funcionalidade para 
reuniões instantâneas, chamadas de 
voz com um clique, organização de 
conversas em massa; segurança 
criptografado; videoconferência de no 
mínimo HD; conferência de voz VOIP; 
chat em grupo seguro; gravação de 
reuniões 4.2 Licenciamento de Software 
de conteúdo 3D Animados, vídeos 
documentários, jogos, áudio Software 
completo de edição de conteúdo digital, 
implementação e acesso ilimitado de 
todos os recursos interativos (temas em 
3D Animado, vídeos documentários, 
jogos, áudio) contidos no software todos 
de produção e propriedade intelectual 
do Fabricante do Software, conforme 
especificação descrita: a) Permitir a 
vinculação de qualquer quantidade de 
contas Web (versão gratuita) para 
professores com acessos ilimitados 
dentro do software. b) Permitir o envio 
de novos conteúdos e vídeo aulas 
elaboradas pelos professores e/ou 
instituição e atividades personalizadas 
aos alunos, possibilitando que os alunos 
respondam as tarefas em casa e dentr
do prazo estabelecido; c) Permitir ao 
professor retornar com suas 
considerações e avaliações. d) Permitir 
a interação e troca de aprendizagem, 
através de contas Web dos alunos 
vinculadas às respectivas instituições. 
Caso a equipe pedagógica não encontre 
conteúdo desenvolvido pela Fabricante 
do software e/ou elaborados pela 
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conter: o nome e o cargo do 
responsável que o(s) assinar com firma 
reconhecida em cartório; a indicação de 
cumprimento da obrigação de forma e 
qualidade satisfatórias e nos prazos 
exigidos. SUPORTES MÓVEL 3.1 

orte móvel Deve ser construído em 
aço ou alumínio com espessuras 
reforçadas para suportar com 
segurança o peso dos displays 
interativos. Deve possuir pintura 
eletrostática para proporcionar 
resistência a corrosão e fino 
acabamento ao produto suporte de chão 
com rodízios e sistema de travamento 
(tipo rack com rodas). De fácil 
mobilidade com rodízios na base inferior 
que não dificultem a mobilidade com 
uma medida máxima 65cm devera 
possuir travas de segurança, gaveta 
inferior com fechadura para guardar 

rios de uso da tela garantindo a 
segurança. Deve possuir pelo menos 3 
alturas ajustáveis garantindo que todas 
as crianças possam utilizar a Display 
interativo. Deve possuir capacidade de 
carga de no mínimo 80kg SOFTWARES 
4.1 Licenciamento de Software de vídeo 
conferência Vídeo conferência, sem 
limite de tempo, funcionalidade para 
reuniões instantâneas, chamadas de 
voz com um clique, organização de 
conversas em massa; segurança 
criptografado; videoconferência de no 
mínimo HD; conferência de voz VOIP; 

grupo seguro; gravação de 
reuniões 4.2 Licenciamento de Software 
de conteúdo 3D Animados, vídeos 
documentários, jogos, áudio Software 
completo de edição de conteúdo digital, 
implementação e acesso ilimitado de 
todos os recursos interativos (temas em 

imado, vídeos documentários, 
jogos, áudio) contidos no software todos 
de produção e propriedade intelectual 
do Fabricante do Software, conforme 
especificação descrita: a) Permitir a 
vinculação de qualquer quantidade de 
contas Web (versão gratuita) para 

fessores com acessos ilimitados 
dentro do software. b) Permitir o envio 
de novos conteúdos e vídeo aulas 
elaboradas pelos professores e/ou 
instituição e atividades personalizadas 
aos alunos, possibilitando que os alunos 
respondam as tarefas em casa e dentro 
do prazo estabelecido; c) Permitir ao 
professor retornar com suas 
considerações e avaliações. d) Permitir 
a interação e troca de aprendizagem, 
através de contas Web dos alunos 
vinculadas às respectivas instituições. 
Caso a equipe pedagógica não encontre 
conteúdo desenvolvido pela Fabricante 
do software e/ou elaborados pela 
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própria instituição e disponível em seus 
equipamentos, o próprio software deve 
permitir que a equipe realize buscas, 
sejam de arquivos em pdf, imagens e 
vídeos, pela internet e poderão 
carregados e anexados para 
personalizar seus conteúdos tornando 
as aulas mais dinâmicas e interativas. e) 
Permitir que a aplicação, permita 
acesso aos temas em 3D Animado, no 
modo Offline, sem necessidade de 
conexão à internet (banda larga) para 
acessar e/ou visualizar os conteúdos 3D 
Animado. f) Imagens e cenários 3D 
Animado – Os temas e as imagens nas 
cenas devem ser de fácil e livremente 
girados e/ou movidos. Cenas em 3D 
Animado devem incluir narrações, 
animações integradas, visualizações 
estruturais e de corte, e exercícios. 
Modelos em 3D Animado e que deverão 
ser atualizados durante a vigência do 
contrato sem custo e que tenham 
conteúdo nas seguintes matérias 
geografia, química, biologia, 
matemática, física, tecnologia, história, 
artes visuais e div
Todos os vídeos deverão ser de criação 
própria do Software e deverá conter 
desde paisagens remotas e organismos 
raros, até experimentos químicos e 
físicos, poemas, histórias e peças 
adaptadas. O recurso vídeos divididas 
nas seguintes mat
química, biologia, matemática, física, 
tecnologia, história, artes visuais e 
diversos??h) Ferramentas 
que contemplam o uso aplicações 
temáticas relacionadas com o programa 
das disciplinas e possibilitam uma forma 
única de pratica
conhecimentos adquiridos. 
Possibilitando, portanto, 
desenvolvimento de competências 
básicas para os anos iniciais do Ensino 
Fundamental, como por exemplo, 
simuladores de atividades em 
laboratório virtual, jogos educacionais, 
atividades nas seguintes matérias 
geografia, química, biologia, 
matemática, física, linguagem, história e 
diversos. i) Imagens 2D e Imagens 3D 
Animado com áudios 
um grande acervo digital, podendo 
variar entre importantes personalidades 
e cenários históricos a reações naturais 
e químicas como também imagens de 
satélites e muito mais. 4.3 Software de 
Gestão remota da Display Interativo 
Software deverá permitir informações e 
gerenciamento do dispositivo; Controle 
remoto das Display Interativo como ligar 
e deligar, programar horários de 
desligamento, controles como gestão de 
sinais HDMI, VGA ;Controle do volume; 
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própria instituição e disponível em seus 
equipamentos, o próprio software deve 
permitir que a equipe realize buscas, 
sejam de arquivos em pdf, imagens e 
vídeos, pela internet e poderão ser 
carregados e anexados para 
personalizar seus conteúdos tornando 
as aulas mais dinâmicas e interativas. e) 
Permitir que a aplicação, permita 
acesso aos temas em 3D Animado, no 
modo Offline, sem necessidade de 
conexão à internet (banda larga) para 

r e/ou visualizar os conteúdos 3D 
Animado. f) Imagens e cenários 3D 

Os temas e as imagens nas 
cenas devem ser de fácil e livremente 
girados e/ou movidos. Cenas em 3D 
Animado devem incluir narrações, 
animações integradas, visualizações 

e de corte, e exercícios. 
Modelos em 3D Animado e que deverão 
ser atualizados durante a vigência do 
contrato sem custo e que tenham 
conteúdo nas seguintes matérias 
geografia, química, biologia, 
matemática, física, tecnologia, história, 
artes visuais e diversos. g) Vídeos – 
Todos os vídeos deverão ser de criação 
própria do Software e deverá conter 
desde paisagens remotas e organismos 
raros, até experimentos químicos e 
físicos, poemas, histórias e peças 
adaptadas. O recurso vídeos divididas 
nas seguintes matérias geografia, 
química, biologia, matemática, física, 
tecnologia, história, artes visuais e 
diversos??h) Ferramentas – Recurso 
que contemplam o uso aplicações 
temáticas relacionadas com o programa 
das disciplinas e possibilitam uma forma 
única de praticar e aprofundar os 
conhecimentos adquiridos. 
Possibilitando, portanto, 
desenvolvimento de competências 
básicas para os anos iniciais do Ensino 
Fundamental, como por exemplo, 
simuladores de atividades em 
laboratório virtual, jogos educacionais, 

s seguintes matérias 
geografia, química, biologia, 
matemática, física, linguagem, história e 
diversos. i) Imagens 2D e Imagens 3D 
Animado com áudios – Disponíveis em 
um grande acervo digital, podendo 
variar entre importantes personalidades 

ricos a reações naturais 
e químicas como também imagens de 
satélites e muito mais. 4.3 Software de 
Gestão remota da Display Interativo 
Software deverá permitir informações e 
gerenciamento do dispositivo; Controle 
remoto das Display Interativo como ligar 

deligar, programar horários de 
desligamento, controles como gestão de 
sinais HDMI, VGA ;Controle do volume; 
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Gerenciamento de aplicativos;  que 
permita Instalação de aplicativos 
Android para uma seleção de telas por 
meio de servidor em nuvem; 
Atualização OTA (Over
Atualizar o firmware  mais recente via 
OTA assim economizando e agilizando 
tempo  garantindo que as Display 
Interativo estejam sempre atualizadas; 
Painel dashboard que permita 
monitorar, analisar facilmente os dados 
de operação diária da Display Interativo 
e fazer ajustes e decisões de acordo 
com a otimização do desempenho do 
Município. 4.4 Pacote office Home and 
Business 2021 Pacote office Home and 
Business 2021 complete com os 
aplicativos Outlook, Word, Excel, 
PowerPoint 

 
Valor total da Ata R$ 44.737,90 (quarenta e quatro mil, setecentos e trinta e sete reais e noventa 
centavos). 

1.3 Este instrumento de registro de preços não obriga a Administração a firmar as contratações com a 
CONTRATADA, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurados, nesta hipótese, a 
preferência do beneficiário do registro em igualdade de condições, nos termos do parágrafo quarto, artigo 
15, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

 CLÁUSULA SEGUNDA 

2.1 A presente Ata terá validade por 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura.
 
2.2 O prazo de validade da ata de registro de preços não será superior a doze meses, incluídas eventuais 
prorrogações, conforme o inciso IIIdo § 3º
 
2.3 É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusiv
acréscimo de que trata o § 1º do art.

CLÁUSULA TERCEIRA 

 
3.1 Os produtos deverão ser entregues no Município de Francisco Beltr
solicitações da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, 
contados do recebimento da nota de empenho, seguindo rigorosamente as quantidades solicitadas. 
 
3.1.2 O prazo de que trata o item 3.1 poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado 
pelo convocado durante o transcurso do prazo e desde que ocorra motivo justificado aceito pela 
Administração. 
 
3.2. As entregas se darão de forma parcelada (sem ônus de entrega), pelo período de 12 (doze) meses, a 
partir da data de assinatura da Ata de Registro de Preços.  
 

CLÁUSULA QUARTA 

4.1 Os produtos serão dados como recebido c
 

4..1.1 Provisoriamente, na apresentação dos produtos, acompanhado do romaneio de entrega, para efeito 
de verificação e assinatura do recebedor, devendo neste momento ser realizada conferência dos itens, se 
identificada a conformidade com o docu
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Gerenciamento de aplicativos;  que 
permita Instalação de aplicativos 
Android para uma seleção de telas por 
meio de servidor em nuvem; 

A (Over-the-air), Permitir 
Atualizar o firmware  mais recente via 
OTA assim economizando e agilizando 
tempo  garantindo que as Display 
Interativo estejam sempre atualizadas; 
Painel dashboard que permita 
monitorar, analisar facilmente os dados 

iária da Display Interativo 
e fazer ajustes e decisões de acordo 
com a otimização do desempenho do 
Município. 4.4 Pacote office Home and 
Business 2021 Pacote office Home and 
Business 2021 complete com os 
aplicativos Outlook, Word, Excel, 

44.737,90 (quarenta e quatro mil, setecentos e trinta e sete reais e noventa 

 

Este instrumento de registro de preços não obriga a Administração a firmar as contratações com a 
facultada a utilização de outros meios, assegurados, nesta hipótese, a 

preferência do beneficiário do registro em igualdade de condições, nos termos do parágrafo quarto, artigo 
15, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
 

A presente Ata terá validade por 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura. 

O prazo de validade da ata de registro de preços não será superior a doze meses, incluídas eventuais 
do § 3º do art. 15 da Lei nº 8.666, de 1993. 

É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusiv
acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E CONDIÇÕES DE 

RECEBIMENTO/EXECUÇÃO 

Os produtos deverão ser entregues no Município de Francisco Beltrão – PR, no local indicado nas 
solicitações da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, 
contados do recebimento da nota de empenho, seguindo rigorosamente as quantidades solicitadas. 

a o item 3.1 poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado 
pelo convocado durante o transcurso do prazo e desde que ocorra motivo justificado aceito pela 

As entregas se darão de forma parcelada (sem ônus de entrega), pelo período de 12 (doze) meses, a 
partir da data de assinatura da Ata de Registro de Preços.   

CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DOS PRODUTOS
 

Os produtos serão dados como recebido conforme: 

na apresentação dos produtos, acompanhado do romaneio de entrega, para efeito 
de verificação e assinatura do recebedor, devendo neste momento ser realizada conferência dos itens, se 
identificada a conformidade com o documento que o acompanha, o romaneio é assinado.
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44.737,90 (quarenta e quatro mil, setecentos e trinta e sete reais e noventa 

Este instrumento de registro de preços não obriga a Administração a firmar as contratações com a 
facultada a utilização de outros meios, assegurados, nesta hipótese, a 

preferência do beneficiário do registro em igualdade de condições, nos termos do parágrafo quarto, artigo 

DE DO REGISTRO DE PREÇOS 

O prazo de validade da ata de registro de preços não será superior a doze meses, incluídas eventuais 

É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o 

DO PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E CONDIÇÕES DE 

PR, no local indicado nas 
solicitações da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, 
contados do recebimento da nota de empenho, seguindo rigorosamente as quantidades solicitadas.  

a o item 3.1 poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado 
pelo convocado durante o transcurso do prazo e desde que ocorra motivo justificado aceito pela 

As entregas se darão de forma parcelada (sem ônus de entrega), pelo período de 12 (doze) meses, a 

DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DOS PRODUTOS 

na apresentação dos produtos, acompanhado do romaneio de entrega, para efeito 
de verificação e assinatura do recebedor, devendo neste momento ser realizada conferência dos itens, se 

mento que o acompanha, o romaneio é assinado. 
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4.1.2 Definitivamente, após a verificação das especificações técnicas, da qualidade e da quantidade dos 
itens. Caso confirmada a conformidade com as especificações técnicas, a Nota Fiscal será atestada pela 
área responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução.
 
4.1.3 Administração rejeitará, no todo ou em parte, os fornecimentos executados em desacordo com o 
disposto neste Termo. Se após o recebimento provisório, constatar
realizados em desacordo com o especificado, com defeito ou incompl
para que providencie, dentro do prazo a ser determinado, a correção necessária.
 
4.1.4 Em caso de produto entregue em desconformidade com o especificado, ou com defeito, será 
determinado um prazo, pela Administração, para que a 
iniciar-se-á a partir da data da notificação da CONTRATADA. A CONTRATADA ficará obrigada a substituir, 
às suas expensas, o item do objeto que for recusado.
 
4.1.5 Independentemente da aceitação, a CONTRATADA dever
fornecidos pelo prazo de garantia, obrigando
suas expensas, aquele que apresentar falha ou defeito durante o recebimento e o período de cobertura da 
garantia. 
 
4.1.6 Na hipótese de substituição
Secretaria solicitante, no prazo máximo de 5 (cinco) dias
preço inicialmente contratado. Sendo que o ato do recebim

CLÁUSULA QUINTA 
 
5.1. Entregar o objeto com pontualidade, nos locais específicos conforme especificações deste Termo e de 
sua proposta, não sendo admitidas retificações, cancelamentos, quer seja
condições estabelecidas. 
 
5.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo 
fiscal do contrato. 
 
5.3. Responsabilizar-se pela entrega do objeto, respondendo civil e criminalme
perdas e prejuízos. 
 
5.4. Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas durante toda a vigência contratual, 
informando o CONTRATANTE à ocorrência de qualquer alteração nas referidas condições. 
 
5.5. Responsabilizar-se pelas desp
fretes, carretos e despesa com deslocamento, para a entrega do objeto contratado até os locais 
determinados para a sua entrega. 
 
5.6. Certificar-se preliminarmente, de todas as condições exi
consideração qualquer argumentação posterior de desconhecimento. 
 
5.7. Comunicar imediatamente e por escrito, a Administração Municipal, qualquer anormalidade verificada, 
inclusive de ordem funcional, para que sejam adotada
 
5.8. Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e Defesa do 
Consumidor - conforme Lei nº 8.078/90, que sejam compatíveis com o regime de direito público.
 
5.9. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua 
proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório 
para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos a
do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.
 
5.10. Para os itens citados nas especificações do produto, em que deverá ser fornecida capacitação 
presencial/on-line de professores, a empresa CONTRATADA deverá cumprir com a carga horária e com
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após a verificação das especificações técnicas, da qualidade e da quantidade dos 
itens. Caso confirmada a conformidade com as especificações técnicas, a Nota Fiscal será atestada pela 

ea responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução. 

Administração rejeitará, no todo ou em parte, os fornecimentos executados em desacordo com o 
disposto neste Termo. Se após o recebimento provisório, constatar-se que os fornecimentos foram 
realizados em desacordo com o especificado, com defeito ou incompleto, a CONTRATADA será notificada 
para que providencie, dentro do prazo a ser determinado, a correção necessária. 

Em caso de produto entregue em desconformidade com o especificado, ou com defeito, será 
determinado um prazo, pela Administração, para que a CONTRATADA faça a substituição. Este prazo 

á a partir da data da notificação da CONTRATADA. A CONTRATADA ficará obrigada a substituir, 
às suas expensas, o item do objeto que for recusado. 

Independentemente da aceitação, a CONTRATADA deverá garantir a qualidade dos produtos 
fornecidos pelo prazo de garantia, obrigando-se a substituir no prazo determinado pela Administração, às 
suas expensas, aquele que apresentar falha ou defeito durante o recebimento e o período de cobertura da 

hipótese de substituição, o contratado deverá fazê-la em conformidade com a indicação da 
prazo máximo de 5 (cinco) dias, contados da notificação por escrito, mantidos o 

Sendo que o ato do recebimento não importará na aceitação.
 

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Entregar o objeto com pontualidade, nos locais específicos conforme especificações deste Termo e de 
sua proposta, não sendo admitidas retificações, cancelamentos, quer seja de preços, marca, quer seja nas 

Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo 

se pela entrega do objeto, respondendo civil e criminalmente por todos os danos, 

Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas durante toda a vigência contratual, 
informando o CONTRATANTE à ocorrência de qualquer alteração nas referidas condições. 

se pelas despesas com todos os tributos incidentes, taxas, impostos, contribuições, 
fretes, carretos e despesa com deslocamento, para a entrega do objeto contratado até os locais 

se preliminarmente, de todas as condições exigidas no Edital, não sendo levada em 
consideração qualquer argumentação posterior de desconhecimento.  

Comunicar imediatamente e por escrito, a Administração Municipal, qualquer anormalidade verificada, 
inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as providencias de regularização necessária. 

Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e Defesa do 
conforme Lei nº 8.078/90, que sejam compatíveis com o regime de direito público.

ente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua 
los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório 

para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos a
do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 

Para os itens citados nas especificações do produto, em que deverá ser fornecida capacitação 
line de professores, a empresa CONTRATADA deverá cumprir com a carga horária e com
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após a verificação das especificações técnicas, da qualidade e da quantidade dos 
itens. Caso confirmada a conformidade com as especificações técnicas, a Nota Fiscal será atestada pela 

Administração rejeitará, no todo ou em parte, os fornecimentos executados em desacordo com o 
se que os fornecimentos foram 

eto, a CONTRATADA será notificada 

Em caso de produto entregue em desconformidade com o especificado, ou com defeito, será 
CONTRATADA faça a substituição. Este prazo 

á a partir da data da notificação da CONTRATADA. A CONTRATADA ficará obrigada a substituir, 

á garantir a qualidade dos produtos 
se a substituir no prazo determinado pela Administração, às 

suas expensas, aquele que apresentar falha ou defeito durante o recebimento e o período de cobertura da 

la em conformidade com a indicação da 
, contados da notificação por escrito, mantidos o 
ento não importará na aceitação. 

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Entregar o objeto com pontualidade, nos locais específicos conforme especificações deste Termo e de 
de preços, marca, quer seja nas 

Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo 

nte por todos os danos, 

Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas durante toda a vigência contratual, 
informando o CONTRATANTE à ocorrência de qualquer alteração nas referidas condições.  

esas com todos os tributos incidentes, taxas, impostos, contribuições, 
fretes, carretos e despesa com deslocamento, para a entrega do objeto contratado até os locais 

gidas no Edital, não sendo levada em 

Comunicar imediatamente e por escrito, a Administração Municipal, qualquer anormalidade verificada, 
s as providencias de regularização necessária.  

Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e Defesa do 
conforme Lei nº 8.078/90, que sejam compatíveis com o regime de direito público. 

ente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua 
los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório 

para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos 

Para os itens citados nas especificações do produto, em que deverá ser fornecida capacitação 
line de professores, a empresa CONTRATADA deverá cumprir com a carga horária e com os 
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conteúdos mínimos a serem explorados. Nesta etapa os professores formados deverão adquirir 
conhecimentos teóricos e práticos para atuarem como facilitadores no desenvolvimento das atividades.
 
5.11. Entregar durante toda a vigência da Ata de Registro de 
apresentados na proposta. 
 
5.12. Trocar a suas expensas, a mercadoria que vier a ser recusada, sendo que o ato do recebimento não 
importará na aceitação. Prazo de troca: 5 (cinco) dias úteis.
 
5.13. Responsabilizar-se e arcar por qua
licitação, bem como demais custos, encargos inerentes e necessários para a completa execução das 
obrigações assumidas. 
 
5.14. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obr
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
 

CLÁUSULA SEXTA 

6.1 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos.
 
6.2 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as 
especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo.
 
6.3. Comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irreg
objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido.
 
6.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, através de 
comissão/servidor especialmente designado.
 
6.5. Efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e 
forma estabelecidos no Edital e seus anexos.
 
6.6. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com 
terceiros, ainda que vinculados à execução d
causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou 
subordinados. 
 

CLÁUSULA SETIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA RELATIVAS A CRITÉRIOS DE 

7.1 As boas práticas de otimização de recursos, redução de desperdícios e menor poluição se pautam em 
alguns pressupostos e exigências, que deverão ser observados pela CONTRATADA, que deverá fazer uso 
racional do consumo de energia e água, adotando medidas par
deverá: 
a) Colaborar com as medidas de redução de consumo e uso racional da água, cujo(s) encarregado(s) 
deve(m) atuar como facilitador(es) das mudanças de comportamento.
b) Dar preferência à aquisição e uso de equipamentos 
consumo de água e que apresentem eficiência energética e redução de consumo.
c) Evitar ao máximo o uso de extensões elétricas.
d) Repassar a seus empregados todas as orientações referentes à redução do consumo de energia 
Água 
e) Fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários, para a 
execução dos serviços. 
f) Dar preferência a descarga e torneira com controle de vazão, evitando o desperdício de água.
g) Proporcionar treinamento periódico aos empreg
especial sobre redução de consumo de energia elétrica, de consumo de água e destinação de resíduos 
sólidos, observadas as normas ambientais vigentes.
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conteúdos mínimos a serem explorados. Nesta etapa os professores formados deverão adquirir 
conhecimentos teóricos e práticos para atuarem como facilitadores no desenvolvimento das atividades.

Entregar durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços, a mesma marca dos produtos 

Trocar a suas expensas, a mercadoria que vier a ser recusada, sendo que o ato do recebimento não 
importará na aceitação. Prazo de troca: 5 (cinco) dias úteis. 

se e arcar por quaisquer taxas ou emolumentos concernentes ao objeto da presente 
licitação, bem como demais custos, encargos inerentes e necessários para a completa execução das 

Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obr
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
 

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

te, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as 
especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo.

Comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no 
objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido. 

Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, através de 
comissão/servidor especialmente designado. 

CONTRATADA no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e 
forma estabelecidos no Edital e seus anexos. 

A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com 
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano 
causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA RELATIVAS A CRITÉRIOS DE 
SUSTENTABILIDADE 

 
As boas práticas de otimização de recursos, redução de desperdícios e menor poluição se pautam em 

alguns pressupostos e exigências, que deverão ser observados pela CONTRATADA, que deverá fazer uso 
racional do consumo de energia e água, adotando medidas para evitar o desperdício e a CONTRATADA 

Colaborar com as medidas de redução de consumo e uso racional da água, cujo(s) encarregado(s) 
deve(m) atuar como facilitador(es) das mudanças de comportamento. 

Dar preferência à aquisição e uso de equipamentos e complementos que promovam a redução do 
consumo de água e que apresentem eficiência energética e redução de consumo. 

Evitar ao máximo o uso de extensões elétricas. 
Repassar a seus empregados todas as orientações referentes à redução do consumo de energia 

Fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários, para a 

Dar preferência a descarga e torneira com controle de vazão, evitando o desperdício de água.
Proporcionar treinamento periódico aos empregados sobre práticas de sustentabilidade, em 

especial sobre redução de consumo de energia elétrica, de consumo de água e destinação de resíduos 
sólidos, observadas as normas ambientais vigentes. 
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conteúdos mínimos a serem explorados. Nesta etapa os professores formados deverão adquirir 
conhecimentos teóricos e práticos para atuarem como facilitadores no desenvolvimento das atividades. 

Preços, a mesma marca dos produtos 

Trocar a suas expensas, a mercadoria que vier a ser recusada, sendo que o ato do recebimento não 

isquer taxas ou emolumentos concernentes ao objeto da presente 
licitação, bem como demais custos, encargos inerentes e necessários para a completa execução das 

Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela 

OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

te, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as 
especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo. 

ularidades verificadas no 

Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, através de 

CONTRATADA no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e 

A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com 
o presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano 

causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA RELATIVAS A CRITÉRIOS DE 

As boas práticas de otimização de recursos, redução de desperdícios e menor poluição se pautam em 
alguns pressupostos e exigências, que deverão ser observados pela CONTRATADA, que deverá fazer uso 

a evitar o desperdício e a CONTRATADA 

Colaborar com as medidas de redução de consumo e uso racional da água, cujo(s) encarregado(s) 

e complementos que promovam a redução do 

Repassar a seus empregados todas as orientações referentes à redução do consumo de energia e 

Fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários, para a 

Dar preferência a descarga e torneira com controle de vazão, evitando o desperdício de água. 
ados sobre práticas de sustentabilidade, em 

especial sobre redução de consumo de energia elétrica, de consumo de água e destinação de resíduos 
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h) Proibir quaisquer atos de preconceito de raça, cor, sexo, cren
estado civil na seleção de colaboradores no quadro da empresa.
i) Conduzir suas ações em conformidade com os requisitos legais e regulamentos aplicáveis, 
observando também a legislação ambiental para a prevenção de adversi
dos trabalhadores e envolvidos na prestação dos serviços, como exige a Lei nº 9.985/00.
j) Destinar de forma ambientalmente adequada todos os materiais e/ou insumos que forem utilizados 
pela empresa na prestação dos serviços, 
lâmpadas fluorescentes e frascos de aerossóis, pneumáticos inservíveis, produtos e componentes 
eletroeletrônicos que estejam em desuso e sujeitos à disposição final, considerados lixo tec
k) É proibido incinerar qualquer resíduo gerado.
l) Não é permitida a emissão de ruídos de alta intensidade.
m) Priorizar a aquisição de bens que sejam constituídos por material renovável, reciclado, atóxico ou 
biodegradável. 
n) Priorizar o aproveitamento da
possibilitem a captação, transporte, armazenamento e seu aproveitamento;
o) Colaborar para a não geração de resíduos e, secundariamente, a redução, a reutilização, a 
reciclagem, o tratamento dos resíduos sólidos e a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos.
 
7.2A CONTRATADA deverá observar no que couber, durante a execução contratual, critérios e práticas de 
sustentabilidade, como:  
a) Dar preferência a envio de documentos na forma 
documentos; 
b) Em caso de necessidade de envio de documentos ao CONTRATANTE, usar preferencialmente a 
função “duplex” (frente e verso), bem como de papel confeccionado com madeira de origem legal.
c) Capacitar seus empregados, orientando que os resíduos não poderão ser dispostos em aterros de 
resíduos domiciliares, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d´água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, 
bem como em áreas não licenciadas.
d) Armazenar, transportar e destinar os r
específicas. 
 

CLÁUSULA OITAVA 

8.1 Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, contados a partir da apresentação da Nota 
Fiscal, acompanhada pela ordem de serviços (quando houver), d
pelo Município e acompanhada ainda das CND’s  do 
recebimento definitivo do objeto, através de transferência eletrônica para a conta bancária da  
CONTRATADA indicada pela mesma.
 
8.1.1 O respectivo pagamento somente será efetuado após efetivo cumprimento das obrigações assumidas 
decorrentes da contratação, em especial ao art. 55, inciso XIII da Lei Federal nº 8.666/93.

 
8.2 As notas fiscais deverão ser entregues no setor de compra
Octaviano Teixeira dos Santos nº 1000 
 
8.3 CRITÉRIOS PARA EMISSÃO DA NOTA FISCAL:
 
8.3.1 O faturamento deverá ser feito através de nota fiscal eletrônica da empresa que participou da licitação 
emitida: a Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, CNPJ sob nº 77.816.510/0001
8.3.2 Endereço: Rua Octaviano Teixeira dos Santos, nº 1000, Centro. CEP 85.601
PR. 

 
8.3.3. No corpo da Nota Fiscal deverá conter
8.3.3.1. A modalidade e o número da Licitação;
8.3.3.2. O número da Ata, número do Pedido de Fornecimento (ou ofício) e número do empenho;
8.3.3.3. número do item e descrição do produto:
8.3.3.4. A descrição do produto na Nota Fiscal, deverá obrigatoriamente, ser precedida da descri
constante da Ata de Registro de Preços; 
8.3.3.5. valor unitário (conforme a Ata de Registro de Preços), forma de apresentação e valor total.
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Proibir quaisquer atos de preconceito de raça, cor, sexo, crenças religiosas, orientação sexual ou 
estado civil na seleção de colaboradores no quadro da empresa. 

Conduzir suas ações em conformidade com os requisitos legais e regulamentos aplicáveis, 
observando também a legislação ambiental para a prevenção de adversidades ao meio ambiente e à saúde 
dos trabalhadores e envolvidos na prestação dos serviços, como exige a Lei nº 9.985/00.

Destinar de forma ambientalmente adequada todos os materiais e/ou insumos que forem utilizados 
pela empresa na prestação dos serviços, inclusive os potencialmente poluidores, tais como, pilhas, baterias, 
lâmpadas fluorescentes e frascos de aerossóis, pneumáticos inservíveis, produtos e componentes 
eletroeletrônicos que estejam em desuso e sujeitos à disposição final, considerados lixo tec

É proibido incinerar qualquer resíduo gerado. 
Não é permitida a emissão de ruídos de alta intensidade. 
Priorizar a aquisição de bens que sejam constituídos por material renovável, reciclado, atóxico ou 

Priorizar o aproveitamento da água da chuva, agregando ao sistema hidráulico elementos que 
possibilitem a captação, transporte, armazenamento e seu aproveitamento; 

Colaborar para a não geração de resíduos e, secundariamente, a redução, a reutilização, a 
síduos sólidos e a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos.

A CONTRATADA deverá observar no que couber, durante a execução contratual, critérios e práticas de 

Dar preferência a envio de documentos na forma digital, a fim de reduzir a impressão de 

Em caso de necessidade de envio de documentos ao CONTRATANTE, usar preferencialmente a 
função “duplex” (frente e verso), bem como de papel confeccionado com madeira de origem legal.

ados, orientando que os resíduos não poderão ser dispostos em aterros de 
resíduos domiciliares, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d´água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, 
bem como em áreas não licenciadas. 

Armazenar, transportar e destinar os resíduos em conformidade com as normas técnicas 

CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO  
 

Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, contados a partir da apresentação da Nota 
Fiscal, acompanhada pela ordem de serviços (quando houver), devidamente assinada pelo fiscal designado 
pelo Município e acompanhada ainda das CND’s  do FGTS, TRABALHISTA 
recebimento definitivo do objeto, através de transferência eletrônica para a conta bancária da  
CONTRATADA indicada pela mesma. 

O respectivo pagamento somente será efetuado após efetivo cumprimento das obrigações assumidas 
decorrentes da contratação, em especial ao art. 55, inciso XIII da Lei Federal nº 8.666/93.

As notas fiscais deverão ser entregues no setor de compras localizado no paço municipal sito à Rua 
Octaviano Teixeira dos Santos nº 1000 – centro. 

CRITÉRIOS PARA EMISSÃO DA NOTA FISCAL: 

O faturamento deverá ser feito através de nota fiscal eletrônica da empresa que participou da licitação 
Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, CNPJ sob nº 77.816.510/0001

Endereço: Rua Octaviano Teixeira dos Santos, nº 1000, Centro. CEP 85.601-030 

o corpo da Nota Fiscal deverá conter: 
úmero da Licitação; 

O número da Ata, número do Pedido de Fornecimento (ou ofício) e número do empenho;
número do item e descrição do produto: 
A descrição do produto na Nota Fiscal, deverá obrigatoriamente, ser precedida da descri

constante da Ata de Registro de Preços;  
valor unitário (conforme a Ata de Registro de Preços), forma de apresentação e valor total.
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ças religiosas, orientação sexual ou 

Conduzir suas ações em conformidade com os requisitos legais e regulamentos aplicáveis, 
dades ao meio ambiente e à saúde 

dos trabalhadores e envolvidos na prestação dos serviços, como exige a Lei nº 9.985/00. 
Destinar de forma ambientalmente adequada todos os materiais e/ou insumos que forem utilizados 

inclusive os potencialmente poluidores, tais como, pilhas, baterias, 
lâmpadas fluorescentes e frascos de aerossóis, pneumáticos inservíveis, produtos e componentes 
eletroeletrônicos que estejam em desuso e sujeitos à disposição final, considerados lixo tecnológico. 

Priorizar a aquisição de bens que sejam constituídos por material renovável, reciclado, atóxico ou 

água da chuva, agregando ao sistema hidráulico elementos que 

Colaborar para a não geração de resíduos e, secundariamente, a redução, a reutilização, a 
síduos sólidos e a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. 

A CONTRATADA deverá observar no que couber, durante a execução contratual, critérios e práticas de 

digital, a fim de reduzir a impressão de 

Em caso de necessidade de envio de documentos ao CONTRATANTE, usar preferencialmente a 
função “duplex” (frente e verso), bem como de papel confeccionado com madeira de origem legal. 

ados, orientando que os resíduos não poderão ser dispostos em aterros de 
resíduos domiciliares, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d´água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, 

esíduos em conformidade com as normas técnicas 

Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, contados a partir da apresentação da Nota 
evidamente assinada pelo fiscal designado 

 e FEDERAL e após o 
recebimento definitivo do objeto, através de transferência eletrônica para a conta bancária da  

O respectivo pagamento somente será efetuado após efetivo cumprimento das obrigações assumidas 
decorrentes da contratação, em especial ao art. 55, inciso XIII da Lei Federal nº 8.666/93. 

s localizado no paço municipal sito à Rua 

O faturamento deverá ser feito através de nota fiscal eletrônica da empresa que participou da licitação 
Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, CNPJ sob nº 77.816.510/0001-66; 

030 – Francisco Beltrão-

O número da Ata, número do Pedido de Fornecimento (ou ofício) e número do empenho; 

A descrição do produto na Nota Fiscal, deverá obrigatoriamente, ser precedida da descrição 

valor unitário (conforme a Ata de Registro de Preços), forma de apresentação e valor total. 
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8.3.3.6. O Banco, número da agência e da conta corrente da CONTRATADA.
 
8.4 As notas fiscais que apresentarem 
dias após a data da sua reapresentação.
 
8.5 Poderá a Prefeitura sustar o pagamento de qualquer fatura no caso de inadimplemento da  
CONTRATADA relativamente a execução do contrato, recaind
Lei Federal nº 8.666/93. 

 
8.6 Os pagamentos decorrentes do fornecimento do objeto da presente licitação ocorrerão por 
contaRecursos vinculados à educação básica, da seguinte dotação orçamentária:
 
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS – 
DOTAÇÕES 

Conta da 
despesa 

Funcional programática 

3620 07.002.12.365.1201.2033 

3620 07.002.12.365.1201.2033 

4070 07.002.12.367.1201.2036 

3540 07.002.12.365.1201.2033 

3820 07.002.12.365.1201.2034 

3420 07.002.12.361.1201.2032 

3820 07.002.12.365.1201.2034 

3270 07.002.12.361.1201.2032 

3420 07.002.12.361.1201.2032 

3720 07.002.12.365.1201.2034 

 
8.6.1 Em exercícios futuros, correspondentes à vigência do contrato, a despesa ocorrerá a conta de 
dotações orçamentárias próprias para atendimento de despesas da mesma natureza.
 
8.7 Durante a vigência do Registro de Preços, os valores registrados não serão reajustados.
 
8.8 Somente poderá ocorrer a recomposição de valores nos casos enquadrados no disposto no Artigo 65, II, 
“d” da Lei 8.666/93. 
 
8.9 Não serão liberadas recomposições d
extraordinária, tampouco fato previsível.
 
8.10 Os pedidos de recomposição de valores deverão ser protocolados junto ao Setor de Protocolo da 
Prefeitura Municipal. 
 
8.11 Somente serão analisados os 
documentos comprobatórios para a referida recomposição, conforme disposto no Artigo 65, II, “d” da Lei 
8.666/93. 
 
8.12 Os valores recompostos somente serão repassados após a assinatura, devolução do
(conforme o caso) e publicação do Termo de Aditamento.
 

CLÁUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
 
9.1 Caberá à Sra. RAQUEL DE CARVALHO BUSS,
CPF/MF sob nº 043.397.849-07, rep
 

9.1.1 Garantir o cumprimento das atividades, de acordo com as diretrizes estabelecidas para sua 
realização. 
9.1.2 Reportar-se ao fiscal de contrato quando necessário, adotando as providências pertinentes para a 
correção das falhas detectadas. 
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O Banco, número da agência e da conta corrente da CONTRATADA. 

As notas fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas e seu vencimento ocorrerá 15 (quinze) 
dias após a data da sua reapresentação. 

Poderá a Prefeitura sustar o pagamento de qualquer fatura no caso de inadimplemento da  
CONTRATADA relativamente a execução do contrato, recaindo sobre a mesma as penalidades previstas na 

Os pagamentos decorrentes do fornecimento do objeto da presente licitação ocorrerão por 
contaRecursos vinculados à educação básica, da seguinte dotação orçamentária: 

 Lei nº 4900/2021 de 22/12/2021. 

Fonte de 
recurso 

Natureza da despesa Grupo da fonte

 104 4.4.90.52.33.00 Do Exercício

 104 4.4.90.52.34.00 Do Exercício

 104 3.3.90.30.14.00 Do Exercício

 104 3.3.90.30.14.00 Do Exercício

 103 4.4.90.52.34.00 Do Exercício

 104 4.4.90.52.34.00 Do Exercício

 103 4.4.90.52.33.00 Do Exercício

 104 3.3.90.30.14.00 De Exercícios Anteriores

 104 4.4.90.52.33.00 Do Exercício

 103 3.3.90.30.14.00 Do Exercício

Em exercícios futuros, correspondentes à vigência do contrato, a despesa ocorrerá a conta de 
dotações orçamentárias próprias para atendimento de despesas da mesma natureza.

Durante a vigência do Registro de Preços, os valores registrados não serão reajustados.

Somente poderá ocorrer a recomposição de valores nos casos enquadrados no disposto no Artigo 65, II, 

Não serão liberadas recomposições decorrentes de inflação, que não configurem álea econômica 
extraordinária, tampouco fato previsível. 

Os pedidos de recomposição de valores deverão ser protocolados junto ao Setor de Protocolo da 

Somente serão analisados os pedidos de recomposição de valores que contenham todos os 
documentos comprobatórios para a referida recomposição, conforme disposto no Artigo 65, II, “d” da Lei 

Os valores recompostos somente serão repassados após a assinatura, devolução do
(conforme o caso) e publicação do Termo de Aditamento. 

DA FISCALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Sra. RAQUEL DE CARVALHO BUSS, portadora do R.G. nº6.621.534
07, representante da CONTRATADA, a responsabilizar

Garantir o cumprimento das atividades, de acordo com as diretrizes estabelecidas para sua 

se ao fiscal de contrato quando necessário, adotando as providências pertinentes para a 

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 

2103  Página 13 

incorreções serão devolvidas e seu vencimento ocorrerá 15 (quinze) 

Poderá a Prefeitura sustar o pagamento de qualquer fatura no caso de inadimplemento da  
o sobre a mesma as penalidades previstas na 

Os pagamentos decorrentes do fornecimento do objeto da presente licitação ocorrerão por 

Grupo da fonte 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

De Exercícios Anteriores 

Do Exercício 

Do Exercício 

Em exercícios futuros, correspondentes à vigência do contrato, a despesa ocorrerá a conta de 
dotações orçamentárias próprias para atendimento de despesas da mesma natureza. 

Durante a vigência do Registro de Preços, os valores registrados não serão reajustados. 

Somente poderá ocorrer a recomposição de valores nos casos enquadrados no disposto no Artigo 65, II, 

ecorrentes de inflação, que não configurem álea econômica 

Os pedidos de recomposição de valores deverão ser protocolados junto ao Setor de Protocolo da 

pedidos de recomposição de valores que contenham todos os 
documentos comprobatórios para a referida recomposição, conforme disposto no Artigo 65, II, “d” da Lei 

Os valores recompostos somente serão repassados após a assinatura, devolução do Termo assinado 

DA FISCALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

portadora do R.G. nº6.621.534-2 e inscrita no 
resentante da CONTRATADA, a responsabilizar-se por:  

Garantir o cumprimento das atividades, de acordo com as diretrizes estabelecidas para sua 

se ao fiscal de contrato quando necessário, adotando as providências pertinentes para a 
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Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 

CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br

 

9.2 A recebimento do bem, a fiscalização e o acompanhamento da execução do contrato, será efetuado 
pela servidora Suelen Aparecida Felicetti, da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, cujo CPF nº 
081.512.079-65, telefone (46) 3520-
 
9.3 A gestão do presente instrumento ficará a cargo da Secretária Municipal de Educação e Cultura, 
Senhora MARIA IVONETE DA SILVA, portadora do CPF nº 839.917.869
 

CLÁUSULA DÉCIMA 
 
10.1 Os preços registrados na presente ata poderão ser alterados em decorrência de eventual redução 
daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens correspondentes.
 
10.2 Na hipótese do preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar
praticado no mercado, o fornecedor será convocado para que promova a redução dos preços.
 
10.2.1 Em não sendo reduzido o preço, o fornecedor será liberado do compromisso assumido, sem 
aplicação de penalidades administrativas, podendo o Municí
fornecedores classificados para, nas mesmas condições, oferecer igual oportunidade de negociação, ou 
revogar a ata de registro de preços ou parte dela.
 
10.3 Na hipótese do preço de mercado tornar
as obrigações assumidas, este poderá solicitar revisão dos preços, mediante requerimento fundamentado, a 
ser protocolado antes do pedido de fornecimento, mediante demonstração de fato superveniente que tenha 
provocado elevação relevante nos preços praticados no mercado.
 
10.3.1 Procedente o pedido, o Município de Francisco Beltrão poderá efetuar a revisão do preço registrado 
no valor pleiteado pelo fornecedor, caso este esteja de acordo com os valores praticados 
apresentar contraproposta de preço, compatível com o vigente no mercado, para a garantia do equilíbrio 
econômico-financeiro. 
 
10.3.2 Caso não aceite a contraproposta de preço apresentada pelo Município de Francisco Beltrão, o 
fornecedor será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidades administrativas.
 
10.4 Não sendo acatado o pedido de revisão, este será indeferido pelo Município de Francisco Beltrão e o 
fornecedor continuará obrigado a cumprir os compromissos pelo val
Preços, sob pena de cancelamento do registro do preço do fornecedor e de aplicação das penalidades 
administrativas previstas em lei e no edital.
 
10.5 Na hipótese do cancelamento do registro do preço do fornecedor, previ
Município de Francisco Beltrão poderá convocar os demais fornecedores subsequentes de acordo com a 
classificação final. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

11.1 A Ata poderá ser cancelada de pleno direito total ou 
judicial ou extrajudicial, sem que a CONTRATADA assista o direito a qualquer indenização, se esta:
11.1.1. Falir, entrar em concordata ou ocorrer dissolução da sociedade.
11.1.2. Sem justa causa, e prévia comu
11.1.3. Infringir qualquer cláusula desta Ata e/ou da Lei Federal nº 8.666/93.
11.1.4. Não cumprir ou cumprir irregularmente as cláusulas desta Ata, especificações ou prazos.
11.1.5. Recusar a redução do preço ao nível dos praticados no mercado, conforme Decreto Municipal nº 
176/2007. 

 
11.2 O cancelamento do Registro de Preços poderá ainda ocorrer quando houver:

 
11.2.1. Alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que pre
execução do objeto contratado. 
11.2.2. Caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditivo da execução do Contrato.
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A recebimento do bem, a fiscalização e o acompanhamento da execução do contrato, será efetuado 
ecida Felicetti, da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, cujo CPF nº 

-2140. 

A gestão do presente instrumento ficará a cargo da Secretária Municipal de Educação e Cultura, 
Senhora MARIA IVONETE DA SILVA, portadora do CPF nº 839.917.869-15 e da RG 4.776.776

CLÁUSULA DÉCIMA – DO ACOMPANHAMENTO DOS PREÇOS

dos na presente ata poderão ser alterados em decorrência de eventual redução 
daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens correspondentes.

Na hipótese do preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar
praticado no mercado, o fornecedor será convocado para que promova a redução dos preços.

Em não sendo reduzido o preço, o fornecedor será liberado do compromisso assumido, sem 
aplicação de penalidades administrativas, podendo o Município de Francisco Beltrão convocar os demais 
fornecedores classificados para, nas mesmas condições, oferecer igual oportunidade de negociação, ou 
revogar a ata de registro de preços ou parte dela. 

Na hipótese do preço de mercado tornar-se superior ao registrado, e o fornecedor não puder cumprir 
as obrigações assumidas, este poderá solicitar revisão dos preços, mediante requerimento fundamentado, a 
ser protocolado antes do pedido de fornecimento, mediante demonstração de fato superveniente que tenha 

vocado elevação relevante nos preços praticados no mercado. 

Procedente o pedido, o Município de Francisco Beltrão poderá efetuar a revisão do preço registrado 
no valor pleiteado pelo fornecedor, caso este esteja de acordo com os valores praticados 
apresentar contraproposta de preço, compatível com o vigente no mercado, para a garantia do equilíbrio 

Caso não aceite a contraproposta de preço apresentada pelo Município de Francisco Beltrão, o 
será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidades administrativas.

Não sendo acatado o pedido de revisão, este será indeferido pelo Município de Francisco Beltrão e o 
fornecedor continuará obrigado a cumprir os compromissos pelo valor registrado na Ata de Registro de 
Preços, sob pena de cancelamento do registro do preço do fornecedor e de aplicação das penalidades 
administrativas previstas em lei e no edital. 

Na hipótese do cancelamento do registro do preço do fornecedor, prevista no subitem anterior, o 
Município de Francisco Beltrão poderá convocar os demais fornecedores subsequentes de acordo com a 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DO CANCELAMENTO DA ATA
 

A Ata poderá ser cancelada de pleno direito total ou parcialmente, independentemente de notificação 
judicial ou extrajudicial, sem que a CONTRATADA assista o direito a qualquer indenização, se esta:

Falir, entrar em concordata ou ocorrer dissolução da sociedade. 
Sem justa causa, e prévia comunicação à Prefeitura, suspender a execução dos serviços.
Infringir qualquer cláusula desta Ata e/ou da Lei Federal nº 8.666/93. 
Não cumprir ou cumprir irregularmente as cláusulas desta Ata, especificações ou prazos.

o do preço ao nível dos praticados no mercado, conforme Decreto Municipal nº 

O cancelamento do Registro de Preços poderá ainda ocorrer quando houver: 

Alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que pre

Caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditivo da execução do Contrato.
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A recebimento do bem, a fiscalização e o acompanhamento da execução do contrato, será efetuado 
ecida Felicetti, da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, cujo CPF nº 

A gestão do presente instrumento ficará a cargo da Secretária Municipal de Educação e Cultura, 
15 e da RG 4.776.776-8. 

DO ACOMPANHAMENTO DOS PREÇOS 

dos na presente ata poderão ser alterados em decorrência de eventual redução 
daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens correspondentes. 

Na hipótese do preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço 
praticado no mercado, o fornecedor será convocado para que promova a redução dos preços. 

Em não sendo reduzido o preço, o fornecedor será liberado do compromisso assumido, sem 
pio de Francisco Beltrão convocar os demais 

fornecedores classificados para, nas mesmas condições, oferecer igual oportunidade de negociação, ou 

registrado, e o fornecedor não puder cumprir 
as obrigações assumidas, este poderá solicitar revisão dos preços, mediante requerimento fundamentado, a 
ser protocolado antes do pedido de fornecimento, mediante demonstração de fato superveniente que tenha 

Procedente o pedido, o Município de Francisco Beltrão poderá efetuar a revisão do preço registrado 
no valor pleiteado pelo fornecedor, caso este esteja de acordo com os valores praticados pelo mercado, ou 
apresentar contraproposta de preço, compatível com o vigente no mercado, para a garantia do equilíbrio 

Caso não aceite a contraproposta de preço apresentada pelo Município de Francisco Beltrão, o 
será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidades administrativas. 

Não sendo acatado o pedido de revisão, este será indeferido pelo Município de Francisco Beltrão e o 
or registrado na Ata de Registro de 

Preços, sob pena de cancelamento do registro do preço do fornecedor e de aplicação das penalidades 

sta no subitem anterior, o 
Município de Francisco Beltrão poderá convocar os demais fornecedores subsequentes de acordo com a 

DO CANCELAMENTO DA ATA 

parcialmente, independentemente de notificação 
judicial ou extrajudicial, sem que a CONTRATADA assista o direito a qualquer indenização, se esta: 

nicação à Prefeitura, suspender a execução dos serviços. 

Não cumprir ou cumprir irregularmente as cláusulas desta Ata, especificações ou prazos. 
o do preço ao nível dos praticados no mercado, conforme Decreto Municipal nº 

Alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a 

Caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditivo da execução do Contrato. 
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11.2.3. Por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado pela Prefeitura.
11.2.4. Pelo atraso superior a 90 (noventa) dias do pagamento devido pela Prefeitura, salvo em caso de 
calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado a CONTRATADA o direito 
de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja nor
que sua decisão deverá ser comunicada por escrito à Administração Municipal.

 
11.3 A solicitação da CONTRATADA, para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias, 
Ata, caso não aceitas as razões do pedido.
 
11.4 A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos nesta cláusula, será feita 
pessoalmente ou por correspondência com av
processo administrativo. 
 
11.5 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da CONTRATADA, a comunicação será 
feita por publicação no Diário Oficial da União e pela Internet, conside
efeitos, cancelado o preço registrado.
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 

12.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520/2002, o licitante/adjudicatário que: 
a) Não assinar o termo de contrato ou acei

do prazo de validade da proposta;
b) Não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;
c) Apresentar documentação falsa;
d) Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
e) Ensejar o retardamento da execução do objeto;
f) Não mantiver a proposta; 
g) Cometer fraude fiscal; 
h) Comportar-se de modo inidôneo.

 
12.2 A CONTRATADA, durante a execução da Ata de Registro de Preços, poderá ser apenada com:

a) Advertência;  
b) Multa;  
c) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal pelo prazo de 
até dois anos; 
d) Impedimento de licitar e de contratar com o Município e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de 
até cinco anos; 
e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem 
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA
CONTRATANTE pelos prejuízos causados.

 
12.3 Poderão ser aplicadas as seguintes multas, conforme a gravidade das infrações:
 

GRAU CORRESPONDÊNCIA
1 3% sobre o valor do empenho.
2 5% sobre o valor do empenho.
3 7% sobre o valor do empenho.
4 10% sobre o valor do empenho
5 10% sobre o valor total da Ata, mais 5% ao dia sobre o valor do empenho.

6 
30% sobre o valor do Produto a ser garantido, mais 2% ao dia por atraso sobre o valor do 
produto. 

7 20% sobre o valor total da Ata.
 
12.4 Da classificação das infrações por gravidade (GRAU):
 
INFRAÇÃO 
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Por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado pela Prefeitura.
uperior a 90 (noventa) dias do pagamento devido pela Prefeitura, salvo em caso de 

calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado a CONTRATADA o direito 
de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação, caso em 
que sua decisão deverá ser comunicada por escrito à Administração Municipal. 

A solicitação da CONTRATADA, para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias, facultado à Prefeitura a aplicação das penalidades previstas nesta 
Ata, caso não aceitas as razões do pedido. 

A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos nesta cláusula, será feita 
pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao respectivo 

No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da CONTRATADA, a comunicação será 
feita por publicação no Diário Oficial da União e pela Internet, considerando-se, assim, para todos os 
efeitos, cancelado o preço registrado. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES 
 

Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520/2002, o licitante/adjudicatário que: 
Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro 
do prazo de validade da proposta; 
Não assinar a ata de registro de preços, quando cabível; 
Apresentar documentação falsa; 
Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

mento da execução do objeto; 

se de modo inidôneo. 

A CONTRATADA, durante a execução da Ata de Registro de Preços, poderá ser apenada com:

Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal pelo prazo de 

Impedimento de licitar e de contratar com o Município e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de 

eidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem 
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA
CONTRATANTE pelos prejuízos causados. 

Poderão ser aplicadas as seguintes multas, conforme a gravidade das infrações:

CORRESPONDÊNCIA 
3% sobre o valor do empenho. 
5% sobre o valor do empenho. 
7% sobre o valor do empenho. 
10% sobre o valor do empenho 
10% sobre o valor total da Ata, mais 5% ao dia sobre o valor do empenho.
30% sobre o valor do Produto a ser garantido, mais 2% ao dia por atraso sobre o valor do 

20% sobre o valor total da Ata. 

Da classificação das infrações por gravidade (GRAU): 
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Por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado pela Prefeitura. 
uperior a 90 (noventa) dias do pagamento devido pela Prefeitura, salvo em caso de 

calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado a CONTRATADA o direito 
malizada a situação, caso em 

A solicitação da CONTRATADA, para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com 
facultado à Prefeitura a aplicação das penalidades previstas nesta 

A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos nesta cláusula, será feita 
se o comprovante ao respectivo 

No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da CONTRATADA, a comunicação será 
se, assim, para todos os 

 

Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520/2002, o licitante/adjudicatário que:  
tar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro 

A CONTRATADA, durante a execução da Ata de Registro de Preços, poderá ser apenada com: 

Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal pelo prazo de 

Impedimento de licitar e de contratar com o Município e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de 

eidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem 
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir ao 

Poderão ser aplicadas as seguintes multas, conforme a gravidade das infrações: 

10% sobre o valor total da Ata, mais 5% ao dia sobre o valor do empenho. 
30% sobre o valor do Produto a ser garantido, mais 2% ao dia por atraso sobre o valor do 
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DESCRIÇÃO DA GRAVIDADE OCORRIDA
Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão corporal ou 
consequências letais, por ocorrência.
Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, o 
fornecimento/entrega dos produtos por dia e por nota de empenho.
Atrasar a entrega injustificadamente, por empenho e por dia.
Entregar produto em desacordo com as especificações do edital e proposta sem
justificado, por ocorrência. 
Entregar produtos usados, recondicionados e ou remanufaturados, por produto.
Entregar produto mal embalado ou com embalagem danificada e ou violada, por ocorrência.
Entregar produto com apresentação em 
ocorrência. 
Fornecer informação pérfida de serviço ou substituição de material, por ocorrência. 
Reutilizar material, peça ou equipamento sem anuência da FISCALIZAÇÃO, por ocorrência.
Der causa à inexecução total do objeto da Ata.
AINDA, DEIXAR DE: 
Zelar pelas instalações do Município no momento da entrega, por ocorrência.
Cumprir determinação formal ou instrução complementar do órgão fiscalizador, por ocorrência;
Manter a documentação de habilitação atualizada; por item, por ocorrência.
Cumprir horário de entrega estabelecido pelo contrato ou determinado pela FISCALIZAÇÃO, 
por ocorrência. 
Cumprir determinação da FISCALIZAÇÃO para controle de acesso de seus funcionários, por 
ocorrência. 
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não previstos nesta tabela de multas, 
após reincidência formalmente notificada pelo órgão fiscalizador, por item e por ocorrência.
Substituir os produtos, às suas custas, quando protegido pela 

 
12.5 A somatória das multas previstas nas tabelas acima não poderá ultrapassar ao percentual de 20% 
(vinte por cento) sobre o valor total da ata registrada com esse fornecedor.
 
12.6 No caso de atraso por mais de 30 (trinta) dias, ou de o somatório das multas aplicadas por atraso ou 
inadimplemento ultrapassarem o percentual de 20% (vinte por cento) do valor total da ata, fica facultado ao 
Município de Francisco Beltrão/PR reconhecer a
 
12.7 O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à CONTRATADA.
Se os valores das faturas forem insuficientes, fica a CONTRATADA obrigada a recolher a importância 
devida no prazo de 30 (trinta) dias, contados da comunicação oficial.
 
12.8 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
 
12.9 Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela CONTRATADA ao 
CONTRATANTE, este será encaminhad
 
12.10 As sanções administrativas serão aplicadas em procedimento administrativo autônomo, garantindo
o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando
8.666/1993. 
 
12.11. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, a reincidência de transgressões por parte do 
CONTRATANTE, levando em consideração todos os atos celebrados com o CONTRA
os danos causado à Administração, observando o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade.
 
12.12 Se durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de infração 
administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, 
administração pública nacional, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da 
responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho 
fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo 
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DESCRIÇÃO DA GRAVIDADE OCORRIDA 
Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão corporal ou 
consequências letais, por ocorrência. 

salvo motivo de força maior ou caso fortuito, o 
fornecimento/entrega dos produtos por dia e por nota de empenho. 
Atrasar a entrega injustificadamente, por empenho e por dia. 
Entregar produto em desacordo com as especificações do edital e proposta sem

Entregar produtos usados, recondicionados e ou remanufaturados, por produto. 
Entregar produto mal embalado ou com embalagem danificada e ou violada, por ocorrência.
Entregar produto com apresentação em desconformidade com a descrita no edital, por 

Fornecer informação pérfida de serviço ou substituição de material, por ocorrência. 
Reutilizar material, peça ou equipamento sem anuência da FISCALIZAÇÃO, por ocorrência.

cução total do objeto da Ata. 

Zelar pelas instalações do Município no momento da entrega, por ocorrência. 
Cumprir determinação formal ou instrução complementar do órgão fiscalizador, por ocorrência;

habilitação atualizada; por item, por ocorrência. 
Cumprir horário de entrega estabelecido pelo contrato ou determinado pela FISCALIZAÇÃO, 

Cumprir determinação da FISCALIZAÇÃO para controle de acesso de seus funcionários, por 

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não previstos nesta tabela de multas, 
após reincidência formalmente notificada pelo órgão fiscalizador, por item e por ocorrência.
Substituir os produtos, às suas custas, quando protegido pela respectiva garantia. 

A somatória das multas previstas nas tabelas acima não poderá ultrapassar ao percentual de 20% 
(vinte por cento) sobre o valor total da ata registrada com esse fornecedor. 

No caso de atraso por mais de 30 (trinta) dias, ou de o somatório das multas aplicadas por atraso ou 
inadimplemento ultrapassarem o percentual de 20% (vinte por cento) do valor total da ata, fica facultado ao 
Município de Francisco Beltrão/PR reconhecer a ocorrência das hipóteses de cancelamento da ata.

O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à CONTRATADA. 
Se os valores das faturas forem insuficientes, fica a CONTRATADA obrigada a recolher a importância 

(trinta) dias, contados da comunicação oficial. 

A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela CONTRATADA ao 
CONTRATANTE, este será encaminhado para inscrição em dívida ativa. 

As sanções administrativas serão aplicadas em procedimento administrativo autônomo, garantindo
o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 

autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, a reincidência de transgressões por parte do 
CONTRATANTE, levando em consideração todos os atos celebrados com o CONTRA
os danos causado à Administração, observando o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade.

Se durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de infração 
administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013 (Lei Anticorrupção), como ato lesivo à 
administração pública nacional, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da 
responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho 

para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo 
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GRAU 
Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão corporal ou 

5 

salvo motivo de força maior ou caso fortuito, o 
3 

2 
Entregar produto em desacordo com as especificações do edital e proposta sem motivo 

4 

4 
Entregar produto mal embalado ou com embalagem danificada e ou violada, por ocorrência. 2 

desconformidade com a descrita no edital, por 
2 

Fornecer informação pérfida de serviço ou substituição de material, por ocorrência.  2 
Reutilizar material, peça ou equipamento sem anuência da FISCALIZAÇÃO, por ocorrência. 3 

7 
 
1 

Cumprir determinação formal ou instrução complementar do órgão fiscalizador, por ocorrência; 1 
1 

Cumprir horário de entrega estabelecido pelo contrato ou determinado pela FISCALIZAÇÃO, 
1 

Cumprir determinação da FISCALIZAÇÃO para controle de acesso de seus funcionários, por 
2 

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não previstos nesta tabela de multas, 
após reincidência formalmente notificada pelo órgão fiscalizador, por item e por ocorrência. 

2 

 6 

A somatória das multas previstas nas tabelas acima não poderá ultrapassar ao percentual de 20% 

No caso de atraso por mais de 30 (trinta) dias, ou de o somatório das multas aplicadas por atraso ou 
inadimplemento ultrapassarem o percentual de 20% (vinte por cento) do valor total da ata, fica facultado ao 

ocorrência das hipóteses de cancelamento da ata. 

 
Se os valores das faturas forem insuficientes, fica a CONTRATADA obrigada a recolher a importância 

A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 

Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela CONTRATADA ao 

As sanções administrativas serão aplicadas em procedimento administrativo autônomo, garantindo-se 
se o procedimento previsto na Lei nº 

autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, a reincidência de transgressões por parte do 
CONTRATANTE, levando em consideração todos os atos celebrados com o CONTRATANTE, bem como 
os danos causado à Administração, observando o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. 

Se durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de infração 
de 1º de agosto de 2013 (Lei Anticorrupção), como ato lesivo à 

administração pública nacional, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da 
responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho 

para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo 
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Administrativo de Responsabilização 
 
12.13 A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à 
Administração Pública nacional nos termos da Lei nº 12.846/2013, seguirão seu rito normal na unidade 
administrativa. 
 
12.14 O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos 
específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízo
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público. 
 
12.15 Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, 
o Município poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.
 
12.16 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 
 
13.1 As partes declaram conhecer as normas 
dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal nº 8.429/1992), a Lei Federal nº 12.846/2013 e 
seus regulamentos, se comprometem que para a execução deste contrato nenhuma das parte
oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de 
quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, 
compensação, vantagens financeiras ou ben
que constituam prática ilegal ou de corrupção, bem como de manipular ou fraudar o equilíbrio econômico 
financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contr
garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma.
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA 

14.1 Para as questões decorrentes da execução deste instrumento que não possam ser dirimidas 
administrativamente, fica eleito o foro da Comarca de Francisco Beltrão, com referência expressa a 
qualquer outro por mais privilegiado que seja.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA 

15.1 A presente Ata de Registro de Preços será encaminhada por via eletrônica, através
1DOC, para o endereço de e-mail disponibilizado pela licitante na fase de habilitação, competindo à 
CONTRATADA a assinatura, providenciando a devolução do documento por correio eletrônico, através da 
mesma plataforma. A via assinada 
na mesma plataforma 1DOC. 

15.2 A execução do contrato, bem como os casos nele omissos, regular
pelos preceitos de direito público, aplicando
contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei nº 8.666/93, combinado com o 
inciso XII, do art. 55, do mesmo diploma legal.
 
15.3 Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, 
edital do Pregão Eletrônico nº 107.2022
Federal nº 8.666/93 e suas alterações, naquilo que não contrariar as presentes disposições.
 
15.4 A CONTRATADA 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 no 
107.2022 

15.5 Para constar que foi lavrada a presente Ata de Registro de Pr
Excelentíssimo Senhor CLEBER FONTANA
Sra.RAQUEL DE CARVALHO BUSS, qualificada preambularmente, representando a CONTRATADA e 
testemunhas. 
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Administrativo de Responsabilização – PAR. 

A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à 
blica nacional nos termos da Lei nº 12.846/2013, seguirão seu rito normal na unidade 

O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos 
específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Municipal 
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público. 

Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, 
pio poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.

As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FRAUDE E ANTICORRUPÇÃO

As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, 
dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal nº 8.429/1992), a Lei Federal nº 12.846/2013 e 
seus regulamentos, se comprometem que para a execução deste contrato nenhuma das parte
oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de 
quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, 
compensação, vantagens financeiras ou benefícios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento 
que constituam prática ilegal ou de corrupção, bem como de manipular ou fraudar o equilíbrio econômico 
financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contr
garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO 
 

Para as questões decorrentes da execução deste instrumento que não possam ser dirimidas 
eleito o foro da Comarca de Francisco Beltrão, com referência expressa a 

qualquer outro por mais privilegiado que seja. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
 

A presente Ata de Registro de Preços será encaminhada por via eletrônica, através
mail disponibilizado pela licitante na fase de habilitação, competindo à 

, providenciando a devolução do documento por correio eletrônico, através da 
mesma plataforma. A via assinada destinada à CONTRATADA será disponibilizada pelo CONTRATANTE 

 
A execução do contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e 

pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios de teoria geral dos 
contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei nº 8.666/93, combinado com o 
inciso XII, do art. 55, do mesmo diploma legal. 

Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, aplicando-se-lhe todos os seus dispositivos, o 
107.2022 e a proposta da CONTRATADA conforme estabelece a Lei 

Federal nº 8.666/93 e suas alterações, naquilo que não contrariar as presentes disposições.

erá manter, enquanto vigorar o registro de preços e em compatibilidade com as 
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no 

Para constar que foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, que vai assinada pelo 
CLEBER FONTANA, Prefeito Municipal do Município de Francisco Beltrão, e pela 

Sra.RAQUEL DE CARVALHO BUSS, qualificada preambularmente, representando a CONTRATADA e 
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A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à 
blica nacional nos termos da Lei nº 12.846/2013, seguirão seu rito normal na unidade 

O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos 
s à Administração Pública Municipal 

resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.  

Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, 
pio poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil. 

DA FRAUDE E ANTICORRUPÇÃO 

de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, 
dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal nº 8.429/1992), a Lei Federal nº 12.846/2013 e 
seus regulamentos, se comprometem que para a execução deste contrato nenhuma das partes poderá 
oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de 
quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, 

efícios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento 
que constituam prática ilegal ou de corrupção, bem como de manipular ou fraudar o equilíbrio econômico 
financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo 
garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma. 

Para as questões decorrentes da execução deste instrumento que não possam ser dirimidas 
eleito o foro da Comarca de Francisco Beltrão, com referência expressa a 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

A presente Ata de Registro de Preços será encaminhada por via eletrônica, através da plataforma 
mail disponibilizado pela licitante na fase de habilitação, competindo à 

, providenciando a devolução do documento por correio eletrônico, através da 
destinada à CONTRATADA será disponibilizada pelo CONTRATANTE 

ão pelas cláusulas contratuais e 
amente, os princípios de teoria geral dos 

contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei nº 8.666/93, combinado com o 

lhe todos os seus dispositivos, o 
e a proposta da CONTRATADA conforme estabelece a Lei 

Federal nº 8.666/93 e suas alterações, naquilo que não contrariar as presentes disposições. 

erá manter, enquanto vigorar o registro de preços e em compatibilidade com as 
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Pregão nº 

eços, que vai assinada pelo 
, Prefeito Municipal do Município de Francisco Beltrão, e pela 

Sra.RAQUEL DE CARVALHO BUSS, qualificada preambularmente, representando a CONTRATADA e 



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 

CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br

 

Francisco Beltrão, 05 de sete

CLEBER FONTANA 
                 CPF Nº 020.762.969-21 

PREFEITO MUNICIPAL 

CONTRATANTE 

 
 
TESTEMUNHAS:  
 

ANTONIO CARLOS BONETTI

 
 

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

Estado do Paraná 
 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 – Caixa Postal 51 – CEP 85601-030  

licitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br – Telefone: (46) 3520-2103

Francisco Beltrão, 05 de setembro de 2022. 
 
 
 

 
 RENTAL SAAS SERVICOS E SOLUCOES 

EM INFORMATICA LTDA

 CONTRATADA
RAQUEL DE CARVALHO BUSS

 Sócia administrador

  

BONETTI  MARIA IVONETE DA SILVA
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RENTAL SAAS SERVICOS E SOLUCOES  
EM INFORMATICA LTDA 

CONTRATADA 
RAQUEL DE CARVALHO BUSS 

administradora 

MARIA IVONETE DA SILVA 


