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Pregão Eletrônico nº 012/2019 - Processo Administrativo nº 060/2019 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.° 034/2019 
Vigência do Contrato: 12 meses a contar da data de sua assinatura 

Termo Inicial: 14/10/2019 - Termo Final: 14/10/2020 
 
O 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, com 
sede na Rua Professor João Argemiro Loyola, nº 74, Seminário, Curitiba/PR - CEP 
80.240-530, doravante denominada COREN/PR, neste ato representada por sua 
Presidente, Simone Aparecida Peruzzo, portadora do RG nº 4.406.882-6 e inscrita no 
CPF/MF sob o nº 462.539.989-00, e por sua Tesoureira, Sidnéia Corrêa Hess, portadora 
do RG nº 5.350.384-5 e inscrita no CPF sob o nº 764.328.079-72, considerando o 
julgamento do Pregão Eletrônico de nº 012/2019, processo administrativo nº 060/2019, 
celebra ATA DE REGISTRO DE PREÇOS com a empresa FAGUNDEZ DISTRIBUIÇÃO 
LTDA., devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 07.953.689/0001-18, com sede na Rua 
Avenida Maringá nº 1354, Bloco D, Unidade 7, Bairro Emiliano Perneta, Pinhais/PR, CEP 
83.324-442, telefone (41) 3012-4562, e-mail allan.link@fagundez.com, neste ato 
representada por seu Sócio Administrador Sr. Rogério Ricardo Fagundes, portador do 
RG nº 5.368.045-3 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 858.035.889-20. De acordo 
com a classificação por ela alcançada e na quantidade cotada, atendendo às condições 
previstas no Edital, sujeitando as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em 
conformidade com as disposições a seguir: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
1.1 A presente Ata tem por objeto o registro de preços para eventual aquisição futura e 

parcelada de monitores de vídeo, conforme descrito no Termo de Referência – Anexo I 
do Edital do Pregão Eletrônico 012/2019, que é parte integrante desta Ata, assim como 
a proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

 
• O valor total registrado nesta Ata de Registro de Preços é de R$ 47.239,20 

(quarenta e sete mil duzentos e trinta e nove reais e vinte centavos). 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

2.1 O preço registrado, a quantidade, fornecedores e as demais condições ofertadas 
na proposta são as que seguem: 
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Fornecedor: Fagundez Distribuição Ltda. / CNPJ: 07.953.689/0001-18 

ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO Un. Forn. Qtde 
Marca / 
Modelo 

VALOR 
UNI. R$ 

VALOR TOTAL 
R$ 

1 

Monitor de vídeo – monitor para computa-
dor entre 21,5 e 23 polegadas, especifica-
ções técnicas conforme item 4.3 do Termo 
de Referência 

UN 80 
LG – 

22MP55
PJ 

590,49 47.239,20 

VALOR TOTAL DA ATA R$ 47.239,20 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTE 

3.1  O Órgão Gerenciador será o Conselho Regional de Enfermagem do Paraná – 
Coren/PR. 

 
3.2 Não há Órgãos Participantes pois não será admitida adesão à Ata de Registro de 

Preço desta Licitação. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DA VALIDADE DA ATA 

4.1 A validade da Ata de Registro de Preços resultante será de 12 (doze) meses e terá 
vigência a partir da data de publicação do Aviso de Registro de Preços, não 
podendo ser prorrogada. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DA REVISÃO E CANCELAMENTO 

5.1 A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não 
superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos 
preços registrados nesta Ata. 

 
5.2  Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução 

dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto 
registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao fornecedor. 

 
5.3  Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por 

motivo superveniente, a Administração convocará o fornecedor para negociar a 
redução dos preços aos valores praticados pelo mercado. 

  
5.4 O fornecedor que não aceitar reduzir o seu preço ao valor praticado pelo mercado 

será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 
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5.5 Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o 
fornecedor não puder cumprir o compromisso, o Órgão Gerenciador poderá: 
 
5.5.1 Liberar o fornecedor do compromisso assumido caso a comunicação ocorra 

antes do pedido de fornecimento, sem aplicação da penalidade se 
confirmada a veracidade dos motivos e dos comprovantes apresentados; e 

 
5.5.2 Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de 

negociação. 
 

5.6 Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à 
revogação desta Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para 
obtenção da contratação mais vantajosa. 

 
5.7 O registro do fornecedor será cancelado quando: 
 
 5.7.1 Descumprir as condições a Ata de Registro de Preços; 

 
5.7.2 Não retirar a nota de Empenho ou instrumento equivalente no prazo 

estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 
 
5.7.3 Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar 

superior àqueles praticados no mercado; ou 
 
5.7.4 Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato 

administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s) 
 

5.8 O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2 e 5.7.4 
será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e 
a ampla defesa. 

 
5.9 O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, 

decorrente de caso fortuito ou força maior que prejudique o cumprimento da Ata, 
devidamente comprovados e justificados: 

 
 5.9.1 Por razão de interesse público; ou 
 
 5.9.2 A pedido do fornecedor. 
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CLÁUSULA SEXTA – DAS PENALIDADES 

6.1 O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das 
penalidades estabelecidas no Edital. 

 
6.2 É da competência do Órgão Gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes 

do descumprimento do pactuado nesta Ata de Registro de Preços (Artigo 5º, inciso 
X do Decreto nº 7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento 
disser respeito às contratações dos órgãos participantes, no qual caberá ao 
respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (Artigo 6º, § Único do 
Decreto nº 7892/2013. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES GERAIS 

 
7.1 As condições gerais de fornecimento, tais como os prazos para entrega e 

recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, 
penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de 
Referência, anexo ao Edital. 

 
7.2 É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta Ata de Registro de 

Preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666/1993, 
nos termos do artigo 12 § 1º do Decreto nº 7892/13. 

 
7.3 A Ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes 

que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor 
do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do artigo 
11, §4º do Decreto nº 7.892/2014. 

 
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de 
igual teor e forma, que após lida e constatada sua ordem, vai assinada pelos contraentes. 
 

 

 

 

Curitiba/PR, em 14 de outubro de 2019. 
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_______________________________________________________ 
Conselho Regional de Enfermagem – Coren-PR 

Simone Peruzzo 
Presidente 

 
 
 

 
 

_______________________________________________________ 
Conselho Regional de Enfermagem – Coren-PR 

Sidnéia Corrêa Hess 
Tesoureira 

 
 
 

 
 

________________________________________________________ 
Fagundez Distribuição Ltda. 
Rogério Ricardo Fagundes 

Sócio Administrador 
 
 
 
Testemunha da Contratante: 
Nome: 
Assinatura: 
CPF nº: 

Testemunha da Contratada: 
Nome: 
Assinatura: 
CPF nº: 

 


