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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO 001/2021 

VALIDADE: 12 MESES 

VIGÊNCIA: 02/07/2021 a 01/07/2022 

 

 

 

 

Aos dois dias do mês de julho de dois mil e vinte e um, compareceram de um lado a AUTARQUIA 

MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNP 

sob nº 05.073.426/0001-99, situada à Rua Dr. Colares esquina com Balduíno Taques, 445, 

município de Ponta Grossa, Estado do Paraná, neste ato representada por seu Presidente Sr. 

ROMUALDO CAMARGO,   portador do CI/RG  nº 4570109-3 SESP/PR e inscrito no CPF/MF sob 

nº435.545.719-20, residente e domiciliado à Rua Água Marinha, 43 Bairro Neves, CEP  84021-030, 

nesta cidade e Estado e a empresa LIDERANÇA COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA, pessoa jurídica 

de direito privado, inscrita no CNP sob nº10.540.204/0001-79, Inscrição Estadual nº 90464906-62, 

estabelecida a  Av. República Argentina, 4188  Jardim Panorama – Foz do Iguaçu - PR CEP 85856-

578, neste ato representada pelo  Sr. ROBERLEI LAUSCHNER, portador do CI/ RG nº  6.716.384-

2 SSP/SC e inscrito no  MF/CPF nº  000.885.979-54,  residente e domiciliado à Rua Theodoro 

Risden, 787 Parque Residencial Três Bandeiras – Foz do Iguaçu - PR, com fundamento na Lei 

Federal nº 10.520/2002 e subsidiariamente na Lei Federail nº 8.666/93; nas leis municipais nº 

8.056/2005, nº 8.393/2005 e nº 9.042/2007;Deceretos Municipais  nº 140/2003, nº 445/2005, nº 

1.991/2008 e nº  8.490/2014, resolvem registrar os preços, conforme decisão exarada no processo 

SEI nº   04736/2021 e  HOMOLOGADA, publicada no Diário |Oficial do Município, edição nº 3068, 

de 06 de junho de 2021, referente ao Pregão Eletrônico nº 001/2021, consoante as seguintes 

cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1. A presente Ata tem por objetivo e finalidade de constituir o sistema de Registro de Preços 

para a  Administração  Pública objetivando: 
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REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO 

(EXPEDIENTE), PARA OS DEPARTAMENTOS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E 

TRANSPORTE. 

1.2. Sendo em conformidade com as especificações constantes no Edital, as amostras 

aprovadas, as condições definidas no ato convocatório, seus anexos, proposta de preços e demais 

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

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

1.3. A existência de preços registrados não obriga a administração a firmar contratações com os 

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

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

recurso sendo assegurado ao beneficiário do registro de preços preferência em igualdade de 

condições. 

 

 

CLÁUSULA SEGUNDA  –  DO PREÇO 

2.1. O valor total registrado à empresa signatária da presente Ata de Registro de preços é de 

R$6.402,30 (seis mil quatrocentos e dois reais e trinta centavos) 

 

LOTE OBJETO MARCA EMB QUANT VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

28 Envelope A4 FORONI UND 4000 0,28 1.120,00 

41 Grampeador 
médio 

JOCAR UND 70 48,89 3.422,30 

63 Plástico tamanho 
médio 

DAC UND 6000 0,31 1.860,00 

 

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

Preços. 

 

CLAUSULA TERCEIRA – DA EMBALAGEM 

3.1. Os produtos deverão ser entregues no endereço constante no pedido, nas quantidades 

solicitadas  e embaladas de acordo com as condições técnicas exigidas para o transporte, da origem 

ao destino; 
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CLAUSULA QUARTA – DA ROTULAGEM 

4.1. O produto deverá ser rotulado de acordo com a legislação vigente e no rótulo das embalagens 

(primária e secundária) deverão estar impressas de forma clara e indelével, as seguintes 

informações: 

a) identificação do produto, inclusive marca; 

b) nome e endereço do fabricante; 

 

 

CLAUSULA QUINTA – DO PRAZO DE VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

5.1. A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, com início em 02 de 

julho de 2021e findo em 01 de julho de 2022, com publicação de seu extrato no diário oficial do 

município. 

5.2. No período da vigência da presente ata não obriga a AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO 

E TRANSPORTE a firmar contratações. 

 

 

CLÁUSULA SEXTA– DO PAGAMENTO 

6.1. O pagamento será efetuado no prazo de 20 (vinte) dias, após a  entrega do quantitativo do 

objeto, conforme solicitado na Ordem de Fornecimento. 

6.2. A empresa vencedora deverá solicitar o pagamento protocolando na Autarquia Municipal de 

Trânsito e Transporte acompanhada de Certidão Negativa, conforme IN nº 08/2010. 

a) Negativa de Débito FGTS (c/ validade vigente); 

b) Certidão Negativa de Débito INSS Federal (c/ validade vigente); 

c) Certidão Negativa de Débito Municipal (c/ validade vigente). 

d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (c/ validade vigente).  

6.3. Caso seja constatada alguma irregularidade na documentação, será suspenso o pagamento, 

para as necessárias correções, contando-se o prazo para o pagamento a partir da data da sua 

regularização 

6.4. Antes do pagamento, a Contratante verificará condições de habilitação e qualificação da 

Contratada, especialmente quanto a regularidade fiscal. 
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6.5. A Contratada que estiver pendente de liquidação das negativas solicitadas no subitem 

acima, poderá ser notificada e sofrer as sanções cabíveis conforme legislação. 

 

CLAUSULA SÉTIMA: DA ADEQUAÇÃO DOS PREÇOS 

7.1. Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de Registro de 

Preços. 

7.2. Os preços  registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto na hipotese de alteração de preços 

de mercado, para mais ou para menos devidamente comprovadas, estes poderão ser revistos, 

visando ao restabelecimento da relação inicialmente pactuada em decorrência de situações 

previstas na alínea “d” do inciso II do caput e do §5º do art. 65 da Lei nº 8.666/93. 

 7.3. Para efeitos de revisão de preços ou do pedido de cancelamento do registro, a comprovação 

deverá ser feita por meio da documentação comprobatória da elevação dos preços inicialmente 

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

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

momento do pleito, sob pena de indeferimento do pedido. 

7.4.  A revisão será precedida de pesquisa prévia de mercado, banco de dados, índices ou tabelas 

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

todos os elementos materiais para fins de fixação de preço máximo a ser pago pela administração. 

7.5. No reconhecimento do desiquilíbrio econômico financeiro do preço inicialmente estabelecido, o 

órgão gerenciador, se julgar conveniente poderá optar pelo cancelamento do preço, liberando os 

fornecedores do compromisso assumido, sem aplicação de penalidades ou determinar a 

negociação. 

7.6. No ato da negociação de preservação do equilíbrio econômico financeiro do contrato será dada 

preferência ao fornecedor de primeiro menor preço e, sucessivamente, aos demais classificados, 

respeitada a ordem de classificação. 

7.7. Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, caberá ao 

departamento gerenciador da Ata de Registro de preços, promover as necessárias negociações 

junto aos fornecedores mediante as seguintes providências: 

a) convocar o fornecedor primeiro classificado, visando estabelecer a negociação para a redução 

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

b) frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido, e; 
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c) convocar os demais fornecedores registrados, na ordem de classificação, visando igual 

oportunidade de negociação. 

 

 

CLAUSULA OITAVA – DO LOCAL DE ENTREGA E DO PRAZO 

8.1. Para entrega dos produtos solicitados na Ordem de Fornecimento a empresa deverá entrar em 

contato, obrigatoriamente com o gestor do Registro de Preço, servidor Flavio Flores Gehrke para 

agendar  horário de entrega pelo telefone (42) 3220-1035 ramal  2029 0u 2030. 

8.2. É vedada ao fornecedor a entrega de produtos sem serem solicitados na Ordem de 

fornecimento. 

8.3. A entrega dos produtos deverá ser no almoxarifado da Autarquia Municipal de Trânsito e 

Transporte, sito a Rua Dr. Colares, 750, centro. Ponta Grossa – PR. 

 

 

CLAUSULA NONA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

9.1. Esta Ata de Registro de Preços não poderá ser utilizada por outros órgãos para contratações 

do objeto licitado neste Pregão Eletrônico 001/2021. 

 

CLÁUSULA DECIMA – DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

10.1. O gerenciamento deste Instrumento, nos  aspectos  operacional  e  contratual,   caberá    ao  

Responsável designado pela CONTRATANTE, com  competência  à esta Ata, o servidor Flavio 

Flores Gehrke, portador do RG nº 10.284.300-2 e inscrito no CPF sob nº068.739.889-44,residente 

à Rua Gnatta, nº 555 – Borsato – CEP: 84032-280, mat 2936. Designado pela Portaria nº  007/2017 

conforme Decreto 12.921, de 17/04/2017. 

10.2. Efetuar o controle dos eventuais contratos, projetos executivos, das ordens de fornecimentos 

e solicitação do material para os devidos departamentos desta Autarquia Municipal de Trânsito e 

Transporte; 

10.3. Monitorar os preços dos produtos, de forma a manter atualizados os valores praticados no 

mercado, podendo rever os preços registrados a qualquer tempo, em decorrência de sua variação; 

10.4. Observar, durante a vigência da presente ata de Registro de preços, que nas contratações 

sejam mantidas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem como a 
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compatibilidade com as obrigações assumidas, inclusive, solicitar novas certidões ou documentos 

vencidos. 

10.5. Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, 

para fins de adequação às novas condições de mercado e de aplicação de penalidades; 

10.6.  Coordenar as formalidades e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da 

licitação e na presente Ata de Registro de preços 

 

 

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA  – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇO DO 

VENCEDOR 

11.1. O registro da CONTRATADA poderá ser cancelado, assegurados o contraditório e a ampla 

defesa e mediante despacho da autoridade competente desta AUTARQUIA: 

11.1.1. A pedido quando: 

a) comprovar estar impossibilitada de cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços, por 

ocorrência de caso fortuito ou de força maior; 

b) o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos 

preços de mercado dos insumos que compõem o custo do produto e se a comunicação ocorrer 

antes do pedido de fornecimento. 

11.1.2. Por iniciativa desta AUTARQUIA, quando: 

a) a Contratada não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles 

praticados no mercado; 

b) a  Contratada perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo 

licitatório; 

c) houver razões de interesse público devidamente motivadas e justificadas; 

d) a  Contratada a não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços; 

e) a  Contratada não ENTREGAR ou se recusar a entregar o objeto, no prazo estabelecido, as 

solicitações decorrentes da Ata de Registro de Preços; 

f) caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na 

Ata de Registro de Preços ou na Ordem de serviços de pedidos de compra dela decorrentes. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES E DAS MULTAS 

12.1. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar Ata de Registro de Preços, dentro do prazo 

estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, 

sujeitando-a às penalidades legalmente estabelecidas. 

12.2. Caberá ao Departamento gerenciador, a seu juízo após a notificação por escrito de 

irregularidade, aplicar ao detentor da ata, garantidos o contraditório e a ampla defesa as seguintes 

sanções: 

a) advertência formal, na ocorrência de descumprimento de qualquer das cláusulas contratuais; 

b) multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor total atualizado da Ata, a critério da 

CONTRATANTE, na ocorrência de atraso injustificado na execução de quaisquer obrigações, a 

partir do dia imediato ao do vencimento do prazo estipulado até a data da efetiva execução, limitado 

a 30 (trinta) dias, a partir dos quais será considerado, conforme o caso, descumprimento parcial ou 

total da obrigação; 

c) multa penal de 20% (vinte por cento) do valor total atualizado da Ata, quando a CONTRATADA 

der causa à inexecução parcial da contratação; 

d) multa penal de 30% (trinta por cento) do valor total atualizado da Ata, quando a CONTRATADA 

der causa à inexecução total da contratação; 

e) multa compensatória do valor integral e atualizado, comprovado, incluindo-se custos diretos e 

indiretos, do prejuízo causado pela CONTRATADA à Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte 

ou a terceiros; 

f) impedimento de licitar e de contratar com a Administração, pelo prazo que a CONTRATANTE 

fixar, obedecidos os limites previstos no artigo 87, inciso III, da Lei n° 8.666/93 que será arbitrado 

de acordo com a natureza e a gravidade da falta, quando a adjudicatária, convocada dentro do prazo 

de validade da proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação 

falsa exigida para a habilitação e/ou contratação, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, 

não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo 

ou cometer fraude fiscal, sem prejuízo das sanções previstas nesta Ata, e demais cominações 

legais; 

g) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida sua reabilitação 

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 
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12.3. As multas estabelecidas nos itens “b” e “c” serão majoradas em 25% (vinte e cinco por cento), 

na hipótese de reincidência da CONTRATADA. 

12.4. As multas serão descontadas dos pagamentos eventualmente devidos à CONTRATADA,, 

cujo comprovante deverá ser apresentado à CONTRATANTE, ou, ainda, quando for o caso, serão 

cobradas judicialmente. Sobre as multas incidirão juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, 

em caso de atraso no recolhimento. 

12.5.  As multas serão independentes e, a critério da CONTRATANTE, cumulativas, inclusive com 

as demais penalidades acima enumeradas, e aplicadas com base no valor total atualizado do 

contrato; 

12.6. As penalidades previstas não serão relevadas, salvo quando ficar comprovada a ocorrência 

de situações que se enquadrem no conceito jurídico de força maior ou caso fortuito. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EFICÁCIA 

13.1. O presente Termo de Registro de Preços somente terá eficácia após a publicação do 

respectivo extrato no diário oficial do município. 

 

 

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA –  DA RESCISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

14.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida, no todo ou em parte, de pleno direito: 

14.1.1. Quando o fornecedor não cumprir com as obrigações constantes desta ata. 

14.1.2. se o fornecedor der causa a rescisão administrativa por inadimplemento de uma das 

clausulas decorrentes da presente Ata. 

14.1.3. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato, decorrente desta. 

14.1.4. No caso de endereço incerto, inacessível ou ignorado. 

14.1.5. Pela empresa, quando mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de 

cumprir as exigências preestabelecidas na presente Ata de Registro de preços. 

 

CLAUSULA DECIMA QUINTA – DO TERMO CONTRATUAL 
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15.1. As obrigações decorrentes desta Ata de Registro de preços tem características próprias e 

geram efeitos contratuais conforme o previsto no Decreto Municipal nº 1991/2008,  em estrita 

observância aos princípios gerais do direito e às normas comtempladas na legislação vigente. 

15.2. Assinará a Ata de  Registro de  Preços  o primeiro colocado para fins de cumprimento no art. 

15, incisos III e IV, do Decreto Municipal nº 1.991/2008. 

15.3. A recusa da adjudicatária em assinar a Ata de Registro de Preços, caracteriza descumprimento 

de obrigações passíveis das sanções previstas no art. 81 e seguinte da Lei Federal nº 8.666/93. 

Neste caso a Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte poderá celebrar contrato com o ofertante 

subsequente, se houverem outros na presente ata, ou promover nova licitação. 

15.4. O edital do Pregão Eletrônico 001/2021 bem como cópia da Ata da sessão pública do Pregão, 

integra a presente Ata, independentemente de transcrição, para que sejam dirimidas quaisquer 

dúvidas ou interpretações. 

 

CLAUSULA DECIMA SEXTA -  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

16.1. Esta Ata de Registro de Preços é regida pela Lei Federal nº 8.666/93, pela Lei Municipal nº 

9.042/2007 e pelo Decreto Municipal nº  1.991/2008 e, subsidiariamente pelos princípios gerais de 

direito. 

16.2. Da fraude e da corrupção: 

I. Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus 

fornecedores e contratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo 

o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. 

II. Para os propósitos desta clausula definem-se as seguintes práticas: 

a) “pratica corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente qualquer 

vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na 

execução de contrato; 

b) “prática fraudulente”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o 

processo de licitação ou de execução do contrato; 

c) “prática colusiva”:  esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com 

ou sem conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando  estabelecer 

preços em níveis artificiais e não competitivos; 
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d) “prática coercitiva: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às 

pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou 

afetar a execução do contrato; 

e) “prática obstrutiva”: destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer 

declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de 

impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, em edital; Atos cuja intenção 

seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover 

inspeção; 

II- Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, 

mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou 

pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para 

outorga de contratos financiado pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento 

da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, 

coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução de um contrato financiado pelo 

organismo. 

III – Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor como condição para 

a contratação deverá concordar que na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou 

integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá 

que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local 

de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à 

execução do contrato. 

 

 

 

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO FORO 

17.1. Fica eleito foro da Comarca de Ponta Grossa, Ponta Grossa-PR, para dirimir quaisquer litígios 

ou questão judicial resultante da presente Ata. 

 

17.2.  E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 03 (três) 

vias de igual teor, forma e data, independente de testemunhas por se tratar de documento público. 

 



                                 Município de Ponta Grossa            

   Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte 

Divisão de Licitações 
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17.3. Integram esta Ata o Edital de Pregão Eletrônico 001/2021, e seus anexos, bem como a 

proposta da empresa classificada no certame supra  mencionado. 

 

                                                                                    Ponta Grossa, 02 de julho de 2021 

 

 

 

Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte 

 

 

 

 

LIDERANÇA COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA 

 

 

 

 

 

Testemunhas: 

 

 

Sandra Regina Pedrosa Rakovicz                                                      Scheila Trierveiler 

 CPF: 215.319.949-20                                                                          CPF: 004.176.509-57                                                                                                       

  

 


