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Pregão Eletrônico nº 14/2017 - Processo Administrativo nº 053/2017 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 12/2017 
Termo Inicial: 21/09/2017 - Termo Final: 21/09/2018 

 
Ao 21º dia do mês de setembro do ano de 2017, no CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM 
DO PARANÁ, Autarquia Federal criada pela Lei 5.905/73, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o 
nº 75.078.816/0001-37, sediada na cidade de Curitiba/PR, na Rua Professor João Argemiro Loyola, 
nº 74, Seminário, CEP 80240-530, doravante denominada COREN/PR, neste ato representada por 
sua Presidente, Drª. Simone Peruzzo, portadora do RG nº 4.406.882-6 e inscrita no CPF/MF sob 
o nº 462.539.989-00, e de outro lado a empresa, e de outro lado a empresa Fratelli Comércio de 
Máquinas e Equipamentos Eireli - EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF 
sob nº 09.058.708/0001-78 sediada na cidade de São José/SC, na Rua Francolino José Leite, 50 – 
Forquilhinhas, Fone: (48) 3357-1865, doravante denominada COMPROMITENTE, neste ato 
representada por seu representante legal Andre Luiz de Souza, portador do RG nº 3390681 e 
inscrito no CPF/MF sob nº 031.242.209-19, em face do que dispõe a legislação federal (Leis nº 
8.666/93 e 10.520/2002, Decretos nº 3.555/2000, 5.504/2005 e 7.892/2013), que regulamentam o 
Sistema de Registro de Preços, e de acordo com a classificação da proposta de preços apresentada 
no Pregão Eletrônico nº 14/2017 e seus Anexos, publicada e homologada pela Autoridade 
Competente, resolve registrar os preços, para futura aquisição dos itens abaixo, em conformidade 
ao Termo de Referência (Anexo I) do Edital acima referenciado, que independente da sua 
transcrição, faz parte integrante desta, sendo os referidos preços oferecidos pela empresa 
Compromitente, em proposta vencedora no certame. 
 

OS PREÇOS DOS ITENS A SEREM REGISTRADOS SÃO: 

 

LOTE 8 

ITEM DESCRIÇÃO SUCINTA MARCA/MODELO UN QTDE 
PREÇO 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

1 

Lixeira com tampa e 

acionamento por pedal, cor 

preta. Capacidade 25L. 

LAR 25L C/ 
PEDAL 

UN 20 R$ 68,97 R$ 1.379,40 

2 
Lixeira cesto plástico 12 
litros. 

LAR 15L S/ 
TAMPA 

UN 40 R$ 9,82 R$ 392,80 

3 

Lixeira mista para copos 

usados em aço inox, 

20x50cm (LxA). 

ALDINOX 
MSP 535 

UN 10 R$ 180,68 R$ 1.806,80 

VALOR TOTAL R$ 3.579,00 
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CLÁUSULA I – DO OBJETO 

 
1. Registro de Preços para aquisição de materiais de consumo, conforme especificações constantes 
do Anexo I do Pregão Eletrônico nº 14/2017, na quantidade solicitada em cada Ordem de Forneci-
mento. 
  
2. QUANTIDADE é a estimativa de consumo anual, informada no Anexo I, sendo também observada 
a determinação contida no Art. 65, § 1 ° da Lei Federal nº 8.666/93. 
  

CLÁUSULA II – DA VALIDADE DOS PREÇOS 

 
3. A Ata de Registro de Preços (ARP) resultante deste certame terá validade e vigência de 12 (doze) 
meses. 
 
4. Durante o prazo de validade da presente ARP, o Coren/PR não será obrigado a adquirir o produto 
referido na Cláusula I exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo através 
de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer 
espécie à empresa Compromitente, ou, cancelar a ARP, na ocorrência de alguma das hipóteses 
legalmente previstas para tanto. 
  

CLÁUSULA III – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
5. Os preços ofertados pela empresa Compromitente da presente ARP é o especificado na proposta 
apresentada após a disputa, negociação e aceitação de ambas as partes, de acordo com a respec-
tiva classificação no Pregão Eletrônico nº 14/2017. 
  
6. Em cada fornecimento decorrente da presente ARP, serão observadas as Cláusulas e Condições 
constantes do Pregão Eletrônico nº 14/2017 e seus anexos, que a precedeu e integra o presente 
instrumento de compromisso, independentemente de sua transcrição. 
 
7. O preço unitário a ser pago em cada fornecimento será o constante da proposta de preços apre-
sentada e registrada na presente Ata, a qual também a integra.  
  

CLÁUSULA IV – DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA 

 
8. Em cada fornecimento a empresa Compromitente efetuará a entrega dos materiais, de acordo 
com a especificação e condições estipuladas no Pregão Eletrônico nº 14/2017, não podendo, toda-
via, ultrapassar 5 (cinco) dias úteis da data da confirmação de recebimento ou da retirada da Ordem 
de Fornecimento pela Compromitente, ou outro prazo expresso na Ordem de Fornecimento.  
  
9. A Ordem de Fornecimento vinculada a presente ARP será encaminhada formalmente para a 
Compromitente, a qual deverá confirmar o seu recebimento por escrito no prazo de 02 (dois) dias 
úteis ou retirá-la no ente usuário.  
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10. Os materiais deverão ser entregues nos endereços conforme a especificação do lote correspon-
dente. 
 

 CLÁUSULA V – DO PAGAMENTO 

 
11. O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias, após a entrega efetiva dos materiais 
solicitados, com o devido aceite pelo Fiscal do Contrato, mediante depósito em conta corrente ban-
cária específica do emitente da Nota Fiscal ou por boleto bancário emitido e entregue juntamente 
com a Nota Fiscal. 
12. Para efeito do disposto no item antecedente, a Compromitente deverá apresentar Nota Fiscal 
discriminando as quantidades efetivamente fornecidas, multiplicando as mesmas pelo preço unitário 
dos itens fornecidos. A Nota Fiscal deverá ser própria, não sendo aceita qualquer outra empresa 
estranha à registrada na ARP, discriminando os tributos a que está sujeita. 
 
13. A Compromitente deverá manter durante toda a vigência da ARP, em compatibilidade com as 
obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Pregão 
Eletrônico nº 14/2017. 

 

CLÁUSULA VI – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

 

14. O Coren/PR, por intermédio do Fiscal de Contrato, será o órgão responsável pelos atos de 
controle e administração das ARP decorrentes do Pregão Eletrônico nº 14/2017 e indicará os quan-
titativos a serem adquiridos à Compromitente para a qual serão emitidas as Ordens de Forneci-
mento. 
 
15. A Compromitente convocada na forma do subitem anterior que não retirar ou acusar o recebi-
mento da Ordem de Fornecimento no prazo estipulado ou ainda não cumprir as obrigações estabe-
lecidas na ARP, estará sujeita às sanções previstas no Pregão Eletrônico nº 14/2017. 
 
16. A aquisição dos materiais será feita sob demanda, pelo Coren/PR, podendo ocorrer que um ou 
mais produtos não sejam solicitados e/ou adquiridos dentro do prazo de vigência da Ata. 

  
CLÁUSULA VII – DAS PENALIDADES 

 
17. A recusa injustificada da Compromitente, com proposta classificada na licitação e indicada para 
registro dos respectivos preços, em assinar a ARP ensejará a aplicação das penalidades 
enunciadas no Art. 86 da Lei Federal n° 8.666/93, a critério do Coren/PR. 
 
18. Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas pela Compromitente, sem justifica-
tiva aceita pelo Coren/PR, resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar, 
isolada ou cumulativamente, as seguintes sanções: 
 

18.1. Advertência. 
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18.2. Expirado o prazo de entrega, iniciar-se-á a aplicação de multa de 0,5% (zero vírgula 
cinco por cento) por dia de atraso, incidente sobre o valor total da Ordem de Fornecimento, 
salvo se solicitada e deferida a entrega fracionada pelo Coren/PR, hipótese em que a inci-
dência observará o montante porventura inadimplido. Atingido o limite de 5% (cinco por 
cento) considerar-se-á como inexecução total do Instrumento. 
 
18.3. Pela inexecução total do Instrumento (que poderá ser substituído pela Ordem de For-
necimento), o Coren/PR aplicará à Compromitente multa de 100% (cem por cento) sobre o 
montante ora inadimplido sem prejuízo as penalidades previstas na Lei Federal nº 10.520, 
de 17/07/2002 e demais normas legais aplicáveis à espécie. 

 
19. As sanções dispostas nos subitens 18.2 e 18.3 não impedem que o Coren/PR cancele a ARP e 
aplique as sanções previstas em lei. 
 
20. As importâncias relativas às multas, a critério do Coren/PR, poderão ser descontadas dos pa-
gamentos a serem efetuados à Compromitente, podendo, entretanto, conforme o caso, processar-
se-á cobrança judicialmente. 

 
21. As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções cabíveis, sejam estas de 
Naturezas Administrativas, civis e/ou penais, previstas nas Leis Federais nº 8.666/93 e 10.520/02. 

 

CLÁUSULA VIII – DA ALTERAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS 

 
22. Considerando o prazo de validade de 12 (doze) meses, estabelecido no Item 3 da Cláusula II, 
da presente ARP, a revisão do peço registrado observará o disposto no Decreto nº 7.892/2013 e 
demais legislações aplicáveis. 
 

CLÁUSULA IX – DO CANCELAMENTO DA ARP 

 

23. A ARP decorrente do Pregão Eletrônico nº 14/2017 será canceladas: 

23.1. Automaticamente por decurso do prazo de vigência. 

23.2. Pelo Coren-PR, quando caracterizado relevante interesse público. 

 

CLÁUSULA X – DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DAS ORDENS DE FORNECIMENTO 

 
24. As aquisições vinculadas ao objeto da presente ARP serão autorizadas, caso a caso, pelo Or-
denador de Despesas do Coren/PR. 
 

24.1. A emissão das Ordens de Fornecimento, sua ratificação ou cancelamento, total ou 
parcial, serão igualmente autorizados pelo Fiscal do Contrato, quando da solicitação dos 
Itens. 
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CLÁUSULA XI – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
25. Integram a presente ARP o Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº 14/2017, a proposta de 
preços da Compromitente classificada para o fornecimento dos itens relacionados no caput deste 
Instrumento e demais dados vinculados. 
 
26. Fica eleito o Foro da Justiça Federal da comarca de Curitiba do Estado do Paraná, renunciando 
as partes a qualquer outra, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer questões decor-
rentes da utilização da presente ARP. 
 
27. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93, e demais normas 
legais aplicáveis. 
 
28. E, por estarem justas e acordadas, as Partes Signatárias firmam a presente ARP em 02 (duas) 
vias, de igual teor e forma, na presença das testemunhas adiante nomeadas. 
 

 

Curitiba/PR, 21 de setembro de 2017. 
 

 

 

 

_______________________________________________________ 
Conselho Regional de Enfermagem – Coren/PR 

Drª Simone Peruzzo 
Presidente 

 

 

 

 

________________________________________________________ 
Fratelli Comércio de Máquinas e Equipamentos Eireli - EPP 

Sr. Andre Luiz de Souza 
Representante Legal 

 

 

 

Testemunhas: 

 

 
 
______________________________ 
Sr. ........................................... 
RG: 
CPF/MF: 

___________________________ 
Sr. ............................................ 
RG: 
CPF/MF: 
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