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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°. 48/2020
CONCORRÊNCIA N°. 25/2019-PMM - REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO N°. 1697/2019-PMM
VALIDADE: 12(DOZE) MESES
Ata de REGISTRO DE PREÇOS, que entre si celebram o MUNICÍPIO DE
MARINGÁ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ n°. 76.282.656/0001-06, com
sede a Av. XV de Novembro, 701, Centro, nesta cidade de Maringá — Parana, neste ato
representada por Sr. ULISSES DE JESUS MAIA KOTSIFAS, Prefeito Municipal, conforme permite
Ato de Posse e Certidão e a empresa abaixo relacionada,visando implantar na Rede Municipal de
Educação de Maringá um Sistema Estruturado de Ensino para o ano letivo de 2020, para
professores e alunos da Educação Infantil, conforme especificações constantes neste Projeto
Básico, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação por solicitação da Secretaria Municipal
de Patrimônio Compras e Logística - SEPAT:
Fornecedor: SEFE - SISTEMA EDUCACIONAL FAMÍLIA E ESCOLA LTDA., inscrito(a) no CNPJ
sob n°. 00.874.813/0001-00, com sede na cidade de Curitiba/PR, à Rua Maximo João Kopp, n° 167,
Santa Cândida, CEP 82.630-492, fone/fax (41) 3218-4300, por seu representante legal, ao final
assinado, com o valor total de R$ 3.102.000,00 (três milhões, cento e dois mil reaisl com o(s)
preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).
Lote Item Código Qtde. Und.

1

Especificação

Marca

224459 3.322

Material Didático para o Infantil 2,
composto por materiais para alunos
KIT
SEFE
e professores (conforme Memorial
Descritivo no Anexo I do Edital).

220,001 730.840,00

220,00 719.620,00

Material Didático para o Infantil 4,
composto por materiais para alunos
SEFE
e professores (conforme Memorial
Descritivo no Anexo I do Edital).

220,00 818.840,00

Material Didático para o Infantil 5,
composto por materiais para alunos
KIT
e professores (conforme Memorial SEFE
Descritivo no Anexo I do Edital).

220,00 832.700,00

1

2

224460 3.271

Material Didático para o Infantil 3,
composto por materiais para alunos
KIT
SEFE
e professores (conforme Memorial
Descritivo no Anexo I do Edital).

1

3

224461

KIT

1

4

Valor Unit. Valor Total

3.722

224462 3.785

doravante denominada CONTRATADA, resolvem registrar os preços anteriormente indicados, com
observância da Lei Federal n°. 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, pelo

Decreto Municipal n°. 097/2013, de 08.01.2013, bem como das demais normas vigentes e
aplicáveis, mediante as clausulas e condições seguintes:
CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO
1.1. 0 objeto desta ATA é Registro de Preço Visando implantar na Rede Municipal de Educação de
Maringá um Sistema Estruturado de Ensino para o ano letivo de 2020, para professores e alunos da
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Educação Infantil, conforme especificações constantes neste Projeto Básico, em atendimento a
Secretaria Municipal de Educação por solicitação da Secretaria Municipal de Patrimônio Compras e
Logística - SEPAT, para atendimento de outros órgãos/unidades integrantes da Administração
Municipal, de conformidade com as especificações previstas no Anexo I e propostas apresentadas no
processo de licitação denominado CONCORRÊNCIA N° 25/2019 e PROCESSO N° 1697/2019. que
integram este instrumento,
CLAUSULA SEGUNDA — VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
2.1. A presente ata de Registro de preços terá validade por 12 (doze) meses, a partir da data de sua
assinatura.
CLÁUSULA TERCEIRA — PRAZO PARA RETIRADA DO TERMO CONTRATUAL
3.1. A CONTRATADA deverá assinar o termo contratual ou retirar o documento equivalente, no prazo
de 05 (cinco) dias úteis a partir da data de recebimento do memorando da unidade interessada ou da
publicação no orgão de imprensa oficial.
3.2. 0 prazo para assinatura e retirada do termo contratual poderá ser prorrogado por igual período,
desde que devidamente justificado o motivo e aceito pela Administração.
CLAUSULA QUARTA — DA SOLICITAÇÃO DOS PRODUTOS
4.1. 0 fornecimento do produto registrado nesta Ata será requisitado através das Secretarias
Municipais interessadas, mediante a elaboração de Solicitação de Compras e emissão de Nota de
Empenho.
4.2.Cada Nota de Empenho conterá, no minimo:
42 1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6
4.2.7
4.2.8
4.2.9

Número da ata;
Quantidade do produto;
Descrição do produto requisitado;
Local e hora de entrega:
Do recebimento:
Dotação orçamentária onerada;
Valor:
Condições de pagamento;
Penalidades.

CLAUSULA QUINTA — CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO
5.1. Os produtos deverão ser entregues em até 20 (vinte) dias contados da entrega da Nota de
Empenho ao fornecedor.
Deverá ocorrer nas Unidades Escolares conforme planilha em anexo, em até 20 (vinte) dias após o
recebimento da Nota de Empenho pelo fornecedor. Junto a Nota de Empenho o fornecedor receberá
a planilha com as quantidades a serem entregues em cada Estabelecimento de Ensino de acordo
com o número de alunos por série e a confirmação do endereço para entrega, ressaltando. que a
entrega deverá ocorrer em cada Unidade Escolar mediante agendamento prévio com os responsáveis
pelos estabelecimentos de ensino. Enfatizamos que uma planilha contendo o Nome das Escolas e
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Centros Municipais de Educação, bem como os endereços, telefones e nomes dos responsaveis,
sera disponibilizada em anexo e que o endereço será confirmado no ato da entrega da Nota de
Empenho ao fornecedor.
5.2. Os produtos serão recebidos no local indicado na nota de empenho, através da Comissão de
Recepção de Material, que, após verificar o atendimento a todas as exigências e condições, emitirá o
atestado de recebimento definitivo ou recebimento provisório, no caso de entrega parcial.
5.2.1. Na hipótese de rejeição, por entrega dos produtos em desacordo com as especificações.
a contratada devera repor o (s) produto (s) no prazo de 05 (cinco) dias.
5.2.2. A substituição do produto ou a sua complementação não exime a Contratada de sofrer
as penalidades incidentes sobre o descumprimento da obrigação, previstas na Cláusula
Décima Segunda.
5.3. Prazo de entrega: Em até 20 (vinte) dias contados da entrega da Nota de Empenho ao
fornecedor.
5.4, Local de entrega: Devera ocorrer nas Unidades Escolares conforme planilha em anexo, em até
20 (vinte) dias após o recebimento da Nota de Empenho pelo fornecedor. Junto a Nota de Empenho o
fornecedor receberá a planilha com as quantidades a serem entregues em cada Estabelecimento de
Ensino de acordo com o número de alunos por serie e a confirmação do endereço para entrega,
ressaltando, que a entrega deverá ocorrer em cada Unidade Escolar mediante agendamento prévio
com os responsáveis pelos estabelecimentos de ensino. Enfatizamos que uma planilha contendo o
Nome das Escolas e Centros Municipais de Educação, bem como os endereços, telefones e nomes
dos responsáveis, será disponibilizada em anexo e que o endereço sera confirmado no ato da
entrega da Nota de Empenho ao fornecedor.
5.4.1. Fica condicionado o recebimento e aceitação dos materiais a fiscalização da Prefeitura.
através Comissão de Recebimento da Secretaria de Educação. Caso os materiais não
correspondam com as especificações do Edital serão devolvidos e a Licitante(s) Vencedora(s)
devera substituir no prazo de 48 horas, sem qualquer custo para a Prefeitura do Município de
Maringá. contados do recebimento da notificação, sob aplicação das medidas coercitivas na Lei
Federal n'8666/93.
5.4.2. Comissão de recebimento da Secretaria de Educação:
a) Gerente Educação Infantil;
b) Gerente de Planejamento e Desenvolvimento Educacional;
c) Coordenadora de compras.
CLÁUSULA SEXTA— DOS PREÇOS
6.1. Os preços são os constantes da Ata de Registro de Preços.
6.2. Os pregos permanecerão fixos e irreajustaveis até a entrega dos produtos constantes do termo
contratual e/ou reajuste.
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6.3. 0 prego deverá ser fixo, equivalente ao de mercado na data da apresentação da proposta, para
pagamento em 05 (cinco) dias, a partir de cada comprovação de recebimento definitivo do produto
fornecido.
6.4. Deverão estar incluidas no preço. todas as despesas necessárias a entrega do objeto desta
licitação, sem quaisquer ônus para a Administração, tais como frete, tributos e outros.
6.5. É vedado qualquer reajustamento de preços durante o prazo de validade da ata de registro de
preços. contado a partir da data limite para a apresentação das propostas, indicada no preâmbulo do
presente Edital.
6.6. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições referentes à concessão de
reajustamento de pregos, em face da superveniência de normas Federais aplicáveis a espécie.
6.7. Os preços registrados, quando sujeitos a controle oficial. poderão ser reajustados nos termos e
prazos fixados pelo órgão controlador.
6.8. 0 disposto no item anterior aplica-se, igualmente. nos casos de incidência de novos impostos ou
taxas e de alteração das aliquotas dos já existentes.
6.9. 0 beneficiário do registro, ern função de imprevistos que altere significativamente a
correspondência entre os encargos do contratado e a remuneração por parte deste Municipio, poderá
solicitar a atualização dos preços vigentes através de solicitação formal a Secretaria interessada,
instruída com documentos que comprovem a procedência do pedido. tais como: notas fiscais de
aquisição dos produtos. matérias-primas e componentes, ou de outros documentos que comprovem a
ocorrência de fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores
ou impeditivos da execução do ajustado. Ate a decisão final da Administração, a qual deverá ser
prolatada em até 30 (trinta) dias a contar da entrega completa da documentação comprobatória. o
fornecimento do produto. quando solicitado pela Administração, deverá ocorrer normalmente e pelo
prego registrado em vigor.
6.9.1. (Esclarecemos que não serão aceitos pedidos de reequilíbrio antes do prazo de 90
(noventa) dias) da data de abertura das propostas.
6.10. A atualização não poderá ultrapassar o prego praticado no mercado e devera manter a diferença
percentual apurada entre o preço originalmente constante da proposta e o preço de mercado vigente
a época da apresentação da proposta de preços no processo de licitação.
6.11. A Administração Municipal poderá a qualquer momento reduzir os preços registrados, de
conformidade com os parâmetros de pesquisa de mercado realizada ou quando alterações
conjunturais provocarem a redução dos pregos praticados no mercado nacional e/ou internacional,
sendo que o novo prego fixado será válido a partir da sua publicação no Orgáo Oficial do Município de
Maringa.
CLAUSULA SÉTIMA — DOS REAJUSTES
7.1.0s pregos das propostas permanecerão fixos e irreajustáveis pelo prazo de validade do Registro
de Preços.
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CLÁUSULA OITAVA — DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
8.1. Os pagamentos serão efetuados pela Secretaria Municipal de Fazenda em até 20 dias após a
entrega total das mercadorias e/ou da execução dos serviços, mediante apresentação da Nota Fiscal
devidamente recibada pelo preposto do Município.
8.2 Quando da efetivação das compras, o fornecedor deverá descrever os bens na Nota Fiscal
obedecendo a mesma descrição constante da Nota de Empenho.
8.3. As faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas ao emitente e seus vencimentos
correrão 20 (vinte) dias após a data de sua reapresentação.
8.4. Os pagamentos efetuados em atraso pela Administração serão acrescidos de juros morat6rios de
1% (um por cento) ao mês, aplicado pro rata die. ou seja, proporcionalmente ao número de dias de
atraso. A Contratante perderá o direito aos juros moratórios na hipótese de atraso atribuida a mesma.
I CLÁUSULA NONA — DAS OBRIGAÇÕES
9.1. Caberá à Contratada:
9 1 1. Obriga-se a manter durante a vigência do Contrato, em compatibilidade com as
obrigações por ela assumidas, todas as condições exigidas para a contratação,
devendo comunicar ao CONTRATANTE, imediatamente, qualquer alteração que possa
comprometer sua manutenção.
9 1.2. Não poderá ceder ou transferir a terceiros, os direitos e obrigações decorrentes do
contrato, sem a prévia e expressa concordância do CONTRATANTE.
9.1.3. Responsabiliza-se por todos os danos e prejuízos causados a terceiros, ficando o
CONTRATANTE isento de qualquer responsabilidade civil ou ressarcimento de
eventuais despesas.
9.1.4. Cabe a contratada cumprir com as especificações contidas no edital, bem como, arcar
com os custos referente a entrega, como fretes ou possível terceirização para
realização de tal procedimento.
9.1.5. No caso do produto apresentar defeito, ou não estiver em conformidade com as
especificações. a contratada deverá substitui-lo num prazo 48 horas.
9.1.6. A CONTRATADA se responsabiliza por todas as dividas porventura advindas da
presente compra junto ao comercio ou indústria, ficando o CONTRATANTE isento de
quaisquer responsabilidades perante os mesmos.
9.1.7. Comunicar a unidade requisitante, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, qualquer
ocorrência que impeça o fornecimento dos produtos contratados;
9.1.8. Indicar o responsável que responderá perante a Administração por todos os atos e
comunicações formais;
9.1.9. Arcar com o pagamento de todos os tributos e encargos que incidam sobre o produto
fornecido, bem como pelo seu transporte, até o local determinado para a sua entrega:
91.10. Paralisar, por determinação da Administração, qualquer fornecimento de produtos que
estejam sob suspeita de contaminação ou condenado por autoridade sanitária.
9.1.11. Obriga-se a manter durante a vigência do Contrato, em compatibilidade com as
obrigações por ela assumidas, todas as condições exigidas para a contratação.
devendo comunicar ao CONTRATANTE. imediatamente, qualquer alteração que possa
comprometer sua manutenção.
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92.Caberá ao Contratante — Município de Maringá:
9.2.1.

Aderir ao Registro de Pregos e determinar a execução do objeto quando houver
garantia real de disponibilidade financeira para a quitação de seus débitos frente e
consignatbria/contratada, sob pena de ilegalidade dos atos;
9.2.2. Prestar a Contratada todos os esclarecimentos necessários para a execução da Ata de
Registro de Pregos;
9.2.3. Promover o apontamento no dia do recebimento dos produtos, bem como efetuar os
pagamentos devidos, nos prazos determinados;
9.2.4. Elaborar e manter atualizada listagem de preços que contemple a relação de produtos
acrescidos da taxa de operacionalização (se for o caso), para os fins previstos nesta
Ata e no termo contratual;
9.2.5. Designar formal e legalmente um servidor(a) devidamente capacitado para fiscalizar e
acompanhar o andamento dos serviços, bem como para dirimir as possíveis dúvidas
existentes referentes a contratação:
9.2.6. Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços ou entrega dos produtos, objeto
desta licitação, sob os aspectos quantitativos e qualitativos;
9.2.7. Receber o objeto contratado, nos termos, prazos, quantidades, qualidade e condições
estabelecidas no Edital;
9.2.8. Rejeitar os produtos ou serviços entregues em desacordo com as especificações
contidas neste Projeto Básico e Edital;
9.2.9. Notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade encontrada na entrega dos
produtos ou prestação dos serviços contratados;
9.2.10.Efetuar o pagamento a CONTRATADA, através de crédito em conta-corrente,
cumprindo todos os requisitos legais.
9.2.11. Essa Administração Municipal não se obriga a adquirir os itens registrados dos
licitantes vencedores, no todo ou em partes, ficando facultada a utilização de outros meios.
respeitada a legislação relativa as licitações, para aquisição de um ou mais itens, sendo
assegurado ao beneficiário do registro preferencia em igualdade de condições, conforme
estabelecido no § 40, do Art. 15, da Lei n° 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA — DA FISCALIZAÇÃO
10.1. Não obstante o fato da vencedora ser única e exclusive responsável pelo fornecimento, objeto
desta Ata de Registro de Pregos, a Administração, através de sua própria equipe ou de prepostos
formalmente designados, sem restringir a plenitude dessa responsabilidade, exercerá a mais ampla e
completa fiscalização na sua execução.
Parágrafo Único
Fica designado (a) o (a) servidor (a) Michelle Liana Soria Cuesta Baggio. professora. matricula
n°. 32.626. portador (a) da Cl/RG n°. 8.337.146-3 da SSP/Pr e inscrito (a) no CPF/MF
n°. 041.501.279-13 e Suplente Nilda da Silva Martins, Professora, matricula n°. 19.590, RG
n°. 6.238.862-5 da SSP/Pr e CPF n°. 019.051.649-63, para exercerem a fiscalização e o
acompanhamento do objeto desta Ata de Registro de Preços, nos termos disciplinados nos art. 58. Ill
e 67 da Lei federal n°.8.666/93, e de acordo com o estabelecido na Clausula Nona, item 9.1.8
desta Ata.
CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — DA RESCISÃO CONTRATUAL
11.1 A Ata de Registro de Pregos poderá ser rescindida nos seguintes casos:
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a) Persistência de infrações após a aplicação das multas previstas na Cláusula Décima
Segunda;
b) Manifesta impossibilidade por parte da Contratada de cumprir as obrigações assumidas pela
ocorrência de caso fortuito ou força maior, devidamente comprovados;
c) Interesse público, devidamente motivado e justificado pela Administração;
d) Demais hipóteses previstas no Art. 78 da Lei Federal n°. 8.666/93, bem como desta Ata;
e) Liquidação judicial ou extrajudicial ou falência da Contratada;
f) Inobservância da Ata de Registro de Preços unilateralmente pela Administração acarretará as
seguintes consequências, sem prejuizo de outras sanções previstas na Lei Federal n°.
8.666/93, bem como desta Ata;
g) Assunção imediata do objeto da Ata de Registro de Preços por ato próprio da Administração,
lavrando-se termo circunstanciado.
h) Ocupação dos equipamentos, materiais e eventuais veículos utilizados na execução do
objeto da Ata de Registro de Pregos, necessários à sua continuidade, os quais serão
devolvidos posteriormente. Não sendo devolvidos, darão causa a ressarcimento a Contratada
mediante sua devida avaliação:
i) Responsabilização por prejuízos causados a Administração.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA — DAS PENALIDADES
12.1. A adjudicatária que se recusar, sem motivo justificado e aceito pela Administração, a assinar a
Ata de Registro de Preços dentro do prazo previsto no item 3.1. ou 3.2., ficará sujeita a multa de 10%
(dez por cento), sobre o valor estimado dos itens cujos preços foram registrados, além das demais
sanções cabíveis previstas nos Artigos 86, 87 e 88 da Lei Federal n° 8.666/93.

12.2. A contratada ficará sujeita, em caso de atraso injustificado na entrega dos produtos, garantida a
defesa prévia, a multa diária de:
12.1.1. 0,35% (zero virgula trinta e cinco por cento) — até o 10° (décimo) dia de atraso.
Percentuais que incidirão sobre o valor total dos produtos não entregues na data ajustada.

12.1.2. 0,70% (zero virgula setenta por cento) — a partir do 11° (décimo primeiro) dia de
atraso. Percentuais que incidirão sobre o valor total dos produtos não entregues na data
ajustada.

12.1.3. A partir do 31° (trigésimo primeiro) dia de atraso
produto(s), ficara configurada a inexecução total ou parcial
poderá, garantida a defesa prévia, aplicar a contratada multa
o valor total dos produtos não entregues; sem prejuizo das
Artigos 86, 87 e 88 da Lei Federal n° 8.666/1993

injustificado na entrega do(s)
do contrato e a Administração
de 20% (vinte por cento) sobre
demais sanções previstas nos

12.3. Quando a proponente não mantiver a sua proposta; apresentar documento e/ou declaração
falsa em qualquer fase da licitação ou contrato: deixar de apresentar documento na fase de
saneamento; ou por infração de qualquer outra cláusula contratual não prevista nos subitens
anteriores, sera aplicada multa compensatória e cláusula penal de 10% (dez por cento) sobre o valor
total dos produtos cotados pela empresa, podendo ser cumulada com as demais sanções previstas
na Lei Federal n°8.666/1993.
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12.4. 0 valor da multa será descontado no primeiro pagamento após a sua imposição. respondendo
por ela os pagamentos futuros e pela diferença, se houver.

12.5. A aplicação das sanções administrativas, inclusive as cláusulas penais, não exime a contratada
da responsabilidade civil e penal a que estiver sujeita.

12.6. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato. deixar
de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da
execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato,
comportar-se de modo inidõneo ou cometer fraude fiscal, além das multas previstas nos subitens
anteriores, ficara impedido de licitar e contratar com a Administração Pública e sera descredenciado
do cadastro de fornecedores da Prefeitura do Município de Maringá-PR.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA — DO FORO

13.1. As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento deste avençamento
perante o foro desta Comarca de Maringá, Estado do Paraná, com renúncia expressa a qualquer
outro, por mais privilegiado que seja ou se torne.

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA — DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1. 0 vencimento da validade da Ata de Registro de Preços não cessa a obrigação da
CONTRATADA de cumprir os termos contratuais assinados até a data de vencimento da mesma.

14.2 A Administração não se obriga a utilizar a Ata de Registro de Preços se durante a sua vigência
constatar que os preços registrados estão superiores aos praticados no mercado, nas mesmas
especificações e condições a Ata de Registro de Preps.

14.3. A Administração, ao seu exclusivo critério, poderá, durante os últimos 30 (trinta) dias de vigência
da ata de Registro de Pregos, poderá determinar a gradativa redução ou aumento do fornecimento,
até a elaboração de um novo contrato.

14.4. Todos os prazos constantes em cada termo contratual serão em dias corridos, salvo disposição
expressa em contrário e em sua contagem excluir-se-á o dia de inicio e incluir-se-á o dia do
vencimento.

14.5. A despesa com a contratação correrá à conta da Dotação Orçamentária vigente na época da
emissão da nota de empenho pelo órgão e/ou unidade administrativa interessada.
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14.6. Fazem parte integrante desta Ate, independentemente de transcrigão, as condições
estabelecidas no Edital e as normas contidas na Lei Federal n°. 8.666/93 e no Decreto Municipal n°
97/2013, de 08 de janeiro de 2013.
Estando justas e contratadas, firmam a presente Ata, em 01 ( ma) via, perante as
testemunhas abaixo indicadas para todos os fins e efeitos de direito.
e Margo de 2020,

LISSES DE JESUS MAIA KOTS1FAS
Prefeito Municipal

,
SEFE - SISTEMA EDUCACIONAL FAMILIA E ESCOLA LTDA.

MARIA CRIST1NA R. SWIATOVSKI
SEFE - SISTEMA EDUCACIONAL
FAMiLIA E ESCOLA

TESTEMUNHAS :-

leda-DL
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