
Fl

or

ia

nó

po

lis 

- 

S

C 

 

Rodovia Admar Gonzaga, 2125  –  Itacorubi  -   Fone:  (48)  3331-2000  –  Fax:  (48)  3331-2009  –  Caixa Postal 125  –  CEP 88034-001 

www.crea-sc.org.br                 -            crea-sc@crea-sc.org.br 

 

 

 

 

                                                               SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

 1 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
 
Processo Licitatório nº 11.911/2011 
Pregão Presencial nº 002/2011 
VALIDADE: até 04/04/2012 
 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
 
Aos 04 (quatro) dias do mês de abril do ano de 2011, o CONSELHO REGIONAL DE 
ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA – 
CREA/SC, com sede em Florianópolis/SC, na Rodovia Admar Gonzaga, nº 2.125, 
inscrito no CNPJ/MF sob o nº 82.511.643/0001-64, nos termos do estabelecido pela  
Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto n° 3.555, de 08 de agosto de 2000, 
Decreto n° 3.931, de 19 de setembro de 2001 e Decreto n° 4.342, de 23 de agosto de 
2002, e, subsidiariamente, pelas normas da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
alterações posteriores, além das demais disposições legais aplicáveis, e do disposto 
no respectivo Edital, de acordo com o resultado da classificação das propostas 
apresentadas, neste ato representado por seu Presidente, Eng° Agrº RAUL 
ZUCATTO, brasileiro, casado, portador do RG n.° 565.894-2 - SESP/SC e do CPF/MF 
n° 097.085.539-72, a seguir denominado CREA/SC, resolve registrar os preços da(s) 
empresa(s) abaixo identificada(s), a seguir denominada(s) simplesmente 
FORNECEDOR(ES), observadas as disposições do Edital e as cláusulas deste 
instrumento. 
 

FORNECEDORES: 
 
SEPROL COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA, com sede na Rua Bento Águido 
Vieira, nº 1152, Bairro Bela Vista, São José/SC, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 
76.366.285/0001-40, neste ato representada por seu representante legal, Sr. Genésio 
Hoffmann, residente na Rua Dirnarde Domingues, nº 213, apto 802, Bairro Kobrasol, 
São José/SC, portador da Carteira de Identidade n.º 1/R 666.566 SSP/SC, CPF n.º 
289.972.809-10. 
 
 
HARDLINK INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA, com sede na Rua Doutor Mário 
Totta, nº 838, Bairro Tristeza, Porto Alegre/RS, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 
04.958.321/0001-54, neste ato representada por seu representante legal, Sra. Aline 
Ferreira dos Santos, residente na Rua Coronel Feijó, nº 281, apto 402, Bairro São João, 
Porto Alegre/RS, portador da Carteira de Identidade n.º 3053211301 SSP/RS, CPF n.º 
694.112.470-91. 
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ESCRIMATE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA 
LTDA, com sede na Rua Ataulfo Alves, nº 186, Bairro Roçado, São José/SC, inscrita 
no CNPJ/MF sob o n.º 00.748.569/0001-30, neste ato representada por seu 
representante legal, Sr. Robson Cardoso, residente na Rua Ataulfo Alves, nº 186, 
Bairro Roçado, São José/SC, portador da Carteira de Identidade n.º 2.410.309 
SSP/SC, CPF n.º 710.996.389-68. 

 
 

DO OBJETO 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a 
eventual aquisição de microcomputadores, notebooks e impressoras multifuncionais, 
especificados na Tabela em anexo (Anexo “A”) e no Termo de Referência do 
respectivo Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 002/2011, parte integrante da 
presente Ata. 
 
1.1. Este instrumento não obriga o CREA/SC a adquirir os produtos nele registrados, 
nem firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo realizar Licitação 
específica para aquisição de um ou mais itens, obedecida a legislação pertinente, 
hipótese em que, em igualdade de condições, o beneficiário do registro terá 
preferência. 
 
 

DOS PREÇOS E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
CLÁUSULA SEGUNDA. Os quantitativos, marcas, especificações e preços 
registrados encontram-se relacionados no Anexo “A” desta Ata. 
 
2.1. As despesas necessárias à execução desta Ata correrão à conta do Elemento de 
Despesa Orçamentária n.° 4.1.20.12 – Equipamentos de Informática. 
 

 
DA VIGÊNCIA 

 
CLÁUSULA TERCEIRA. A vigência desta Ata inicia-se na data de sua assinatura e 
os preços registrados vigerão para Contratos firmados pelo CREA/SC até o dia 
04/04/2012, podendo ser prorrogada por igual período, nos termos do § 2º do art. 4º 
do Decreto nº 3.931/01. 
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DO GERENCIAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO DO REGISTRO DE PREÇOS 
 
CLÁUSULA QUARTA. O gerenciamento deste instrumento caberá ao 
Departamento de Tecnologia da Informação do CREA/SC, o qual avaliará o mercado 
constantemente e promoverá as negociações necessárias ao ajustamento do preço. 
 
4.1. Durante o período de vigência, a relação contratual será acompanhada e 
fiscalizada, nos termos do disposto no art. 67 da Lei nº 8.666/93, pelo gerente do 
Departamento de Tecnologia da Informação do CREA/SC, ou por preposto por este 
expressamente indicado. 
 
4.2. Da mesma forma, o fornecedor deverá indicar um preposto que o representará 
perante o CREA/SC. 
 
4.3. Não obstante o fornecedor seja o único e exclusivo responsável pela prestação 
dos serviços, o CREA/SC reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma 
restrinja a plenitude desta responsabilidade, exercer a mais ampla e completa 
fiscalização sobre os serviços, diretamente ou por prepostos designados, podendo 
rejeitá-los, no todo ou em parte, sempre que não atendam ao especificado na presente 
Ata, no Termo e no Edital respectivos.  
 
4.4. O fornecedor deverá facilitar sob todos os aspectos a ação da fiscalização, 
acatando as suas recomendações.  
 
4.5. A fiscalização será exercida no interesse exclusivo do CREA/SC e não exclui, 
nem reduz a responsabilidade do fornecedor, inclusive perante terceiros, por 
qualquer dano decorrente de irregularidade ou má execução dos serviços e na 
eventual ocorrência de tais casos, não implica em co-responsabilidade do CREA/SC 
ou de seus prepostos.  
 
4.6. A fiscalização poderá aplicar penalidades, exigir providências eventualmente 
necessárias e/ou embargar serviços com riscos iminentes, devendo o fornecedor 
providenciar a imediata eliminação das falhas ou faltas, sem que em razão disso 
possa ser atribuído qualquer ônus ao CREA/SC. 
 

 
DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

 
CLÁUSULA QUINTA. O CREA/SC fará os pedidos e as aquisições mediante a 
assinatura do(s) competente(s) Contrato(s). 
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5.1. O Contrato deverá ser assinado pelo(s) Fornecedor(es) no prazo de até 3 (três) 
dias úteis, contados da data de convocação para sua assinatura. 
 
5.1.1. A recusa em assinar o Contrato, no prazo previsto no subitem 5.1, sujeitará o 
Fornecedor à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global da Ata de Registro de 
Preços, sem prejuízo das demais penalidades constantes da Lei nº 8.666/93 e demais 
legislação aplicável.  
 
5.2. Sempre que o Fornecedor não atender à convocação para assinar o Contrato, é 
facultado à Administração, além da aplicação da multa acima, cancelar o seu registro 
e convocar remanescentes na ordem de classificação, ou revogar a Licitação. 
 
 

DO LOCAL, PRAZO DE ENTREGA E RECEBIMENTO DOS PRODUTOS 
 
CLÁUSULA SEXTA. A entrega dos equipamentos solicitados será efetuado pelo 
fornecedor ao CREA/SC em até 30 (trinta) dias corridos, contados da assinatura do(s) 
competente(s) Contrato(s). A entrega dos materiais deverá ser realizada pelo 
fornecedor, e às suas expensas, na Sede do CREA/SC, situada na Rodovia Admar 
Gonzaga, 2.125, Itacorubi, Florianópolis/SC, CEP.: 88.034-001. 
 
6.1. O objeto será recebido obedecendo-se ao seguinte procedimento: 
 
a) O fornecedor deverá entrar em contato com o Departamento de Tecnologia da 
Informação do CREA/SC, com antecedência mínima de 03 (três) dias corridos, a fim 
de agendar a entrega do objeto na Sede do CREA/SC; 
 
b) Uma vez ratificado pelo Departamento de Tecnologia da Informação do CREA/SC 
o dia da entrega, o objeto será entregue pelo fornecedor no endereço acima 
especificado, quando então este receberá o Termo de Entrega Provisório; 
 
c) O objeto somente será definitivamente recebido pelo CREA/SC após a constatação, 
pelo seu Departamento de Tecnologia da Informação, de que o mesmo possui todas 
as características solicitadas no Edital e nesta Ata, quando então o fornecedor 
receberá o termo de Entrega Definitivo, o que deverá ocorrer no prazo máximo de 10 
(dez) dias corridos a contar do recebimento provisório; 
 
d) Não será definitivamente recebido, e conseqüentemente será colocado à disposição 
do fornecedor, o objeto que não for compatível com as características exigidas nesta 
Ata, ou ainda, que apresente qualquer tipo de avaria e/ou falha/defeito 
(irregularidade); 
 
e) Se constatada qualquer irregularidade no produto fornecido, o fornecedor deverá 
substituí-lo integralmente às suas expensas, no prazo máximo de 05 (cinco) dias 
corridos a contar da notificação do CREA/SC; 
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f) Em caso de substituição dos equipamentos, conforme previsto acima, correrão à 
conta do fornecedor as despesas decorrentes da devolução e nova entrega dos 
objetos; 
 
6.2. O CREA/SC não aceitará o recebimento de objeto incompleto ou parcelado, de 
acordo com o requerido em cada Contrato. 
 
6.3. O aceite do objeto pelo setor competente do CREA/SC, não exclui a 
responsabilidade do Fornecedor por vícios de qualidade ou técnicos, aparentes ou 
ocultos, ou por desacordo com as especificações estabelecidas nesta Ata, e verificadas 
posteriormente. 
 
 

DA GARANTIA 
 
CLÁUSULA SÉTIMA. A garantia será de 36 (trinta e seis) meses, a contar do 
recebimento definitivo do objeto, com o fornecimento de manuais e certificado de 
garantia e atendimento técnico. 
 
7.1. A garantia deverá compreender a manutenção corretiva dos equipamentos e de 
toda e qualquer peça ou componente seu que, durante o prazo acima, apresente 
defeito que afete o correto funcionamento dos mesmos ou lhes diminua a capacidade 
de ação.  
 
7.2. O fornecedor deverá dispor de assistência técnica no Estado de Santa Catarina. 
 
7.3. O serviço de assistência técnica durante o prazo de garantia deverá ser prestado 
pelo fornecedor à sua expensas, sem custos adicionais ao CREA/SC, inclusive no que 
se refere ao fornecimento de novas peças ou componentes necessários à perfeita 
manutenção corretiva dos equipamentos. 
 
7.4. As garantias abaixo citadas são exclusivas para os do Lote 01 – 
Microcomputadores: 
7.4.1. Garantia de 36 (trinta e seis) meses, com atendimento on-site, para todos os 
componentes e peças:  
7.4.2. O chamado técnico deve ser aberto em, no máximo, 30 minutos após o contato 
inicial por telefone ou mensagens eletrônicas; 
7.4.3. Todos os chamados técnicos serão abertos pelo setor do CREA/SC, sendo 
necessário apenas o repasse do número de série, localização e problema do 
equipamento; 
7.4.4. O fornecedor deverá disponibilizar central de atendimento através de DDG 
0800, gratuito, pelo período de garantia, possibilitando abertura de chamados 
técnicos; 
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7.4.5. Deve ser informado link (URL) de site na Internet com informações para 
suporte tais como: guia de instalação, informações técnicas e atualização de drivers; 
7.4.6. O fornecedor deverá se apresentar no próximo dia útil após a abertura do 
chamado técnico. 
 
7.5. As garantias abaixo citadas são exclusivas para os do Lote 02 – Notebooks: 
7.5.1. Garantia de 36 (trinta e seis) meses, com atendimento on-site, para todos os 
componentes e peças: 
7.5.2. O chamado técnico deve ser aberto em, no máximo, 30 minutos após o contato 
inicial por telefone ou mensagens eletrônicas; 
7.5.3. Todos os chamados técnicos serão abertos pelo setor do CREA/SC, sendo 
necessário apenas o repasse do número de série, localização e problema do 
equipamento; 
7.5.4. O fornecedor deverá disponibilizar central de atendimento através de DDG 
0800, gratuito, pelo período de garantia, possibilitando abertura de chamados 
técnicos; 
7.5.5. Deve ser informado link (URL) de site na Internet com informações para 
suporte tais como: guia de instalação, informações técnicas e atualização de drivers. 
7.5.6. O atendimento deverá ser feito em, no máximo, 2 (dois) dias úteis após 
abertura de chamado técnico. Deverá ser dada solução para o problema em, no 
máximo, 30 (trinta) dias após abertura de chamado técnico, sendo descartado o 
motivo de falta de peças de reposição. A despesa com o transporte, nas eventuais 
retiradas e reinstalações dos equipamentos, correrá por conta do fornecedor bem 
como as despesas de embalagem e seguro. 
 
7.6. As garantias abaixo citadas são exclusivas para os do Lote 03 – Impressoras 
Multifuncionais: 
7.6.1. Garantia de 36 (trinta e seis) meses, com atendimento balcão, para todos os 
componentes e peças. 
 
 

DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
 
CLÁUSULA OITAVA. Constituem obrigações: 
 
8.1. DO CREA/SC: 
 
8.1.1. Cumprir todas as obrigações assumidas através do respectivo Edital e desta 
Ata; 
 
8.1.2. Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas nesta Ata e no 
Edital; 
 
8.1.3. Aplicar as sanções administrativas, quando se façam necessárias; 
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8.1.4. Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do objeto, em 
especial quanto à aplicação de sanções, alterações e repactuações do mesmo; 
 
8.1.5. Realizar o acompanhamento e a fiscalização da execução desta Ata, alertando o 
fornecedor das falhas que porventura ocorram, exigindo sua imediata correção. Tal 
fiscalização, em hipótese alguma, atenua ou exime de responsabilidade o fornecedor; 
 
8.1.6. Esclarecer as dúvidas e indagações do fornecedor, por meio da fiscalização; 
 
8.1.7. Permitir o acesso dos empregados do fornecedor às suas dependências para a 
execução dos serviços contratados, quando necessário. 
 

8.1.8. Acompanhar a execução do Contrato, nos termos do inciso III do art. 58 c/c o 
art. 67 da Lei nº 8.666/93, através dos Fiscais do Contrato, que exercerão ampla e 
irrestrita fiscalização do objeto, a qualquer hora, determinando o que for necessário à 
regularização das faltas ou defeitos observados, inclusive quanto às obrigações do 
fornecedor constantes também desta Ata, do Termo e do Edital respectivo; 
 
8.1.9. efetuar a juntada aos autos do processo das irregularidades observadas durante 
a execução da relação contratual; 
 
8.1.10. prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto que venham a 
ser solicitados pelo fornecedor; 
 
8.1.11. rejeitar a prestação dos serviços, objeto desta Ata, por terceiros, sem 
autorização; 
 
8.1.12. permitir o acesso dos técnicos do fornecedor aos aparelhos/equipamentos 
para a execução do Serviço de Assistência Técnica; 
 
8.1.13. solicitar a substituição/reparo dos aparelhos/equipamentos que apresentem 
defeitos durante o prazo de garantia; 
 
8.1.14. atestar as Faturas correspondentes e supervisionar o Serviço de Assistência 
Técnica por intermédio de servidores designados para este fim. 
 
8.2. DO FORNECEDOR: 
 
8.2.1. Cumprir integralmente o objeto desta Ata e do Edital; 
 
8.2.2. Executar o objeto em conformidade com as disposições do Termo de 
Referência, da Ata de Registro de Preços, do Edital e seus Anexos, e de acordo com a 
proposta apresentada; 
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8.2.3. Cumprir o prazo de entrega dos equipamentos, que não poderá ser superior a 
30 (trinta) dias corridos contados da data da assinatura do(s) Contrato(s); 
 
8.2.4. Providenciar a imediata correção dos defeitos apontados pelo CREA/SC 
quanto aos equipamentos fornecidos; 
 
8.2.5. Cumprir as posturas municipais e as disposições legais estaduais e federais que 
interfiram na execução do presente fornecimento; 
 
8.2.6. Manter, durante toda a execução desta Ata, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
Licitação; 
 
8.2.7. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da presente Ata; 
 
8.2.8. Responsabilizar-se por todas as despesas da execução desta Ata; 
 
8.2.9. Aceitar, nas mesmas condições desta Ata, os acréscimos que se façam 
necessários nas compras, de até 25% (vinte e cinco por cento) da quantidade do 
objeto, de acordo com o art. 65, §1º da Lei Federal nº 8.666/93, não sendo necessária a 
comunicação prévia do CREA/SC; 
 
8.2.10. Comunicar imediatamente ao CREA/SC qualquer alteração ocorrida no seu 
endereço, conta bancária e outras julgadas necessárias para recebimento de 
correspondência e afins; 
 
8.2.11. Indenizar terceiros e/ou o CREA/SC, mesmo em caso de ausência ou omissão 
de fiscalização por parte deste, pelos danos ou prejuízos a que der causa, por dolo ou 
culpa, assegurados a ampla defesa e o contraditório, devendo o fornecedor adotar 
todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades 
competentes e às disposições legais vigentes; 
 
8.2.12. Entregar os equipamentos em perfeito estado de uso e funcionamento, sendo 
os mesmos novos e de primeiro uso; 
 
8.2.13. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir às suas expensas, no total 
ou em parte, o objeto desta Ata em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções;  
 
8.2.14. Submeter-se à fiscalização por parte do CREA/SC; 
 
8.2.15. Submeter-se às disposições legais em vigor; 
 
8.2.16. Apresentar durante a execução desta Ata, se solicitado, documentos que 
comprovem estar cumprindo a legislação em vigor com relação às obrigações 
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assumidas, em especial, com encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, 
tributários, fiscais e comerciais; 
 
8.2.17. Assumir inteira responsabilidade pelas obrigações fiscais e comerciais 
decorrentes da execução dos serviços objeto desta Ata; 
 
8.2.17.1. A inadimplência do fornecedor, com referência aos encargos estabelecidos 
na condição anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à 
Administração do CREA/SC, nem poderá onerar o objeto desta contratação, razão 
pela qual o fornecedor dispensa expressamente qualquer vínculo de solidariedade, 
ativa ou passiva, com o CREA/SC; 
 
8.2.18. O fornecedor deverá guardar, em relação aos dados, informações ou 
documentos de qualquer natureza, exibidos, manuseados, ou que por qualquer 
motivo venha a tomar conhecimento em razão dos seus serviços, o mais completo e 
absoluto sigilo, sob pena de responsabilidade civil e criminal por sua indevida 
divulgação, descuidada ou incorreta utilização; 
 
8.2.19. É vedado ao fornecedor caucionar ou utilizar esta Ata para qualquer operação 
financeira; 
 
8.2.20. Entregar todos os equipamentos solicitados na Sede do CREA/SC, sem que 
isso implique acréscimo no preço constante da proposta. Após recebidos, os materiais 
serão conferidos pelo setor competente. Se constatada qualquer irregularidade, a 
empresa deverá substituí-los no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos;   
 
8.2.20.1. Em caso de substituição dos materiais, conforme previsto acima, correrão à 
conta do fornecedor as despesas decorrentes da devolução e nova entrega dos 
objetos; 
 
8.2.21. responder pelos danos causados à Administração ou a terceiros, decorrentes 
de sua culpa ou dolo, quando da execução do objeto desta contratação, não excluindo 
ou reduzindo essa responsabilidade o fato de o CREA/SC fiscalizar e acompanhar 
todo o procedimento; 
 
8.2.22. assumir a responsabilidade por danos causados diretamente a equipamentos 
de propriedade do CREA/SC, quando estes tenham sido ocasionados por seus 
empregados durante a execução do objeto contratado; 
 
8.2.23. informar ao Fiscal, ou ao seu substituto eventual, quando for o caso, a 
ocorrência de qualquer anormalidade e prestar os esclarecimentos julgados 
necessários; 
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8.2.24. arcar com as despesas decorrentes da não-observância das condições 
constantes desta Ata e do instrumento licitatório, bem como de infrações praticadas 
por seus funcionários, ainda que no recinto do CREA/SC; 
 
8.2.25. assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações 
sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los 
na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo 
empregatício com o CREA/SC; 
 
8.2.26. assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações 
estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em 
ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados no desempenho dos 
serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido em dependência do 
CREA/SC; 
 
8.2.27. assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, 
relacionadas a esse processo licitatório, originariamente ou vinculados por 
prevenção, conexão ou continência; 
 
8.2.28. É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de 
pessoal do CREA/SC durante a execução dos serviços, objeto da licitação; 
 
8.2.29. É expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca desta 
contratação, salvo se houver prévia autorização da Administração do CREA/SC; 
 
8.2.30. responder por quaisquer danos causados diretamente aos equipamentos ora 
adquiridos e a outros bens de propriedade do CREA/SC, quando estes tenham sido 
ocasionados por seus empregados durante a entrega ou a prestação da Assistência 
Técnica; 
 
8.2.31. manter os seus empregados devidamente identificados por crachá quando em 
trabalho, devendo substituí-los imediatamente caso sejam considerados 
inconvenientes à boa ordem e às normas disciplinares do CREA/SC; 
 
8.2.32. reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total 
ou em parte, os aparelhos/equipamentos em que se verificarem vícios, defeitos ou 
incorreções resultantes da fabricação, da execução do serviço de Assistência Técnica 
ou de materiais empregados; 
 
8.2.33. entregar produto testado e funcionando, acompanhado de nota fiscal 
discriminando serviço executado, de acordo com as especificações técnicas; 
 
8.2.34. entregar os produtos de acordo com a proposta e que satisfaça o descrito nesta 
Ata, no Termo e no Edital respectivo; 
 



Fl

or

ia

nó

po

lis 

- 

S

C 

 

Rodovia Admar Gonzaga, 2125  –  Itacorubi  -   Fone:  (48)  3331-2000  –  Fax:  (48)  3331-2009  –  Caixa Postal 125  –  CEP 88034-001 

www.crea-sc.org.br                 -            crea-sc@crea-sc.org.br 

 

 

 

 

                                                               SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

 11 

8.2.35. arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento 
das obrigações assumidas; 
 
8.2.36. cumprir, às suas próprias expensas, todas as cláusulas contratuais que 
definam suas obrigações; 
 
8.2.37. efetuar a entrega do serviço dentro do prazo proposto e aceito pelo CREA/SC, 
devendo oferecer serviços com a qualidade e a tempestividade prometidas. 
 

 
DO PAGAMENTO 

 
CLÁUSULA NONA. O CREA/SC pagará ao fornecedor o valor unitário registrado, 
multiplicado pela quantidade solicitada, que constará do respectivo Contrato. 
 
9.1. No preço unitário estão incluídos todos os impostos, taxas e encargos sociais, 
além das obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, e das despesas 
com transportes, as quais correrão por conta dos fornecedores. 
 
9.2. Para cada Contrato, o fornecedor deverá emitir uma única Nota Fiscal, com CNPJ 
idêntico ao apresentado para fins de habilitação e conseqüentemente lançado nesta 
Ata. 
 
9.3. No ato da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, o fornecedor deverá comprovar, 
mediante a apresentação das respectivas certidões, o adimplemento com a 
Seguridade Social - INSS (Certidão Negativa de Débito – CND), com o Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço – FGTS (Certidão de Regularidade do FGTS - CRF), 
com a Fazenda Federal (Certidão Negativa Conjunta de Tributos Federais e de 
Divida Ativa da União) e com as Fazendas Estaduais e Municipais do seu 
domicílio/sede (Certidões Negativas de Débito Estadual e Municipal). 
 
9.4. Deverão constar na Nota Fiscal/Fatura as especificações do produto e o número 
do Contrato. 
 
9.5. O pagamento ao fornecedor será efetuado em até 10 (dez) dias corridos do 
recebimento definitivo do objeto, atestado mediante a apresentação da Nota 
Fiscal/Fatura, correspondente ao produto efetivamente entregue, verificado e aceito 
pelo CREA/SC. 
 
9.6. Em caso de irregularidade na emissão/apresentação dos documentos fiscais e 
certidões acima exigidas, o CREA/SC comunicará ao fornecedor para que regularize 
a situação. 
 
9.6.1. Na hipótese prevista no subitem 9.6, o prazo de pagamento será contado a 
partir de sua reapresentação, devidamente regularizado. 
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9.7. O CREA/SC reserva-se ao direito de descontar do pagamento os eventuais 
débitos do fornecedor, inclusive os relacionados com multas, danos e prejuízos 
contra terceiros. 
 
9.8. Não serão pagos os materiais fornecidos em desacordo com as especificações que 
integram esta Ata. 
 
9.9. O não pagamento da Nota Fiscal/Fatura até a data de vencimento sujeitará o 
CREA/SC, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, à multa de 
2% (dois por cento) sobre o valor da fatura, mais juros de mora de 1% (um por cento) 
a.m., acrescidos de correção monetária pelo IGPM – Índice Geral de Preços do 
Mercado. 
 
9.10. Nenhum pagamento será feito ao fornecedor se pendente de 
pagamento/cumprimento qualquer multa/sanção que lhe tenha sido imposta. 
 
9.11. Caso no dia do pagamento não haja expediente no CREA/SC, aquele será 
efetuado no primeiro dia útil subseqüente. 
 
9.12. Caso o produto entregue seja recusado ou a correspondente Nota Fiscal 
apresente incorreção, o prazo do pagamento será contado a partir da data de 
regularização da entrega ou do documento fiscal, a depender do evento. 
 
9.13. O pagamento será feito ao fornecedor mediante depósito em sua conta bancária 
a ser especificada na Nota Fiscal apresentada. 
 
9.14. No que concerne à retenção na fonte do Imposto sobre a Renda da Pessoa 
Jurídica (IRPJ), da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da 
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e da Contribuição 
para o PIS/Pasep, serão aplicados os ditames da Instrução Normativa SRF n.º 480, de 
15 de dezembro de 2004, da Receita Federal, em especial o que dispõe o artigo 4º da 
referida Instrução e, portanto, dependendo do caso, os Anexos I, II, III e/ou IV desta. 
 
 

DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 
 
CLÁUSULA DÉCIMA. O reajuste dos preços registrados encontra-se suspenso até 
disciplinamento diverso oriundo de legislação federal e nas condições desta. Assim, o 
preços permanecerão, em regra, invariáveis pelo período de 1 (um) ano. 
 
10.1. A revisão de preços só será admitida no caso de comprovação do desequilíbrio 
econômico-financeiro, por meio de planilha de custos demonstrativa da majoração e 
após ampla pesquisa de mercado. 
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10.1.1. Para a concessão da revisão dos preços, a empresa deverá comunicar ao 
CREA/SC a variação dos preços, por escrito e imediatamente, com pedido justificado 
de revisão do preço registrado, anexando documentos comprobatórios da majoração 
e/ou planilha de custos.  
 
10.1.2. Caso o CREA/SC já tenha emitido a nota de empenho respectiva, para que a 
empresa realize a entrega dos produtos, e a empresa ainda não tenha solicitado a 
revisão de preços, esta não incidirá sobre pedido já formalizado e empenhado. 
 
10.2. O CREA/SC terá o prazo de 30 (trinta) dias para análise dos pedidos de revisão 
recebidos. 
 
10.2.1. Durante esse período a empresa deverá efetuar a entrega do pedido pelo preço 
registrado e no prazo ajustado, mesmo que a revisão seja julgada procedente pelo 
CREA/SC. Nesse caso, o CREA/SC procederá ao reforço dos valores pertinentes aos 
materiais empenhados após o pedido de revisão. 
 
10.2.2. A empresa obrigar-se-á a realizar as entregas dos produtos pelo preço 
registrado, caso o pedido de revisão seja julgado improcedente. 
 
10.3. Se o preço inicialmente registrado tornar-se superior ao praticado no mercado, o 
CREA/SC negociará com o fornecedor sua redução. 
 

 
DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. A presente Ata ou o Registro de Fornecedor 
específico poderão ser cancelados de pleno direito nas seguintes situações: 
 
11.1. Pelo CREA/SC: 
 
a) quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes da Ata de Registro de 
Preços e/ou do Contrato; 
b) quando o fornecedor não assinar o Contrato no prazo estabelecido; 
c) quando o fornecedor der causa à rescisão administrativa decorrente do Registro de 
Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII e XVII, do artigo 78, da Lei nº 
8.666/93; 
d) quando o fornecedor não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de 
este se tornar superior aos praticados no mercado; 
e) por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pelo 
CREA/SC. 
 
11.2. Pelo Fornecedor: 
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a) mediante solicitação por escrito, antes do pedido de fornecimento (Contrato), 
comprovando estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata de Registro de 
Preços; 
b) mediante solicitação por escrito, na ocorrência de fato superveniente, decorrente 
de caso fortuito ou força maior. 
 
11.3. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o fornecedor será informado por 
correspondência com Aviso de Recebimento, a qual será juntada ao processo 
administrativo da presente Ata. 
 
11.4. A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá 
não ser aceita pelo CREA/SC, facultando-se a este a aplicação das sanções previstas 
nesta Ata e na legislação aplicável. 
 
11.5. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do 
fornecedor, relativas ao fornecimento dos itens. 
 
11.6. Ocorrendo rescisão contratual na forma do inciso I, do art. 79, da Lei nº 
8.666/93, o CREA/SC adotará as medidas ordenadas pelo art. 80 do mesmo diploma 
legal. 
 
 

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. O fornecedor estará sujeito às penalidades 
previstas nas Leis n.º 8.666/93, nº 10.520/02 e no Decreto Federal nº 3.555/00 e suas 
atualizações, e demais legislações pertinentes, sem prejuízo da aplicação de outras 
cabíveis, em especial: 
 
a) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global da Ata, pelo descumprimento de 
qualquer das suas Cláusulas, e na reincidência o dobro, a ser cobrada extra ou 
judicialmente conforme o caso, exceto aquelas cujas sanções são as já estabelecidas, 
sem prejuízo de responsabilidade civil e criminal que caiba. Além disso, a Ata de 
Registro de Preços poderá, a critério do CREA/SC, ser rescindida e aplicadas, 
cumulativamente, as sanções previstas nas letras "b” e “c”;  
 
b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global da Ata, no caso de rescisão, por 
culpa ou requerimento do fornecedor, sem motivo justificado ou amparo legal, a 
critério do CREA/SC; 
  
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com o CREA/SC pelo prazo de até 05 (cinco) anos. 
 
12.1. A abstenção, por parte do CREA/SC, do uso de quaisquer das faculdades a ele 
concedidas nesta Ata e no Edital não importará em renúncia ao seu exercício. 
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12.2. A aplicação de qualquer penalidade prevista nesta Ata não exclui a 
possibilidade de aplicação das demais, bem como das penalidades previstas nas Leis 
Federais n.º 8.666/93 e nº 10.520/02, no Decreto Federal nº 3.555/00 e suas 
atualizações. 
 
 

DAS ALTERAÇÕES 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. Esta Ata somente sofrerá alterações de acordo 
com as disposições do art. 65 da Lei n.º 8.666/93, por meio de Termo Aditivo. 
 

 
DA CESSÃO 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. Fica vedado ao fornecedor transferir ou ceder a 
terceiros, no todo ou em parte, a qualquer título, os direitos e obrigações assumidas 
através desta Ata, sem a concordância prévia e formal do CREA/SC. 
 

 
DO VALOR DA ATA 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. O valor global desta Ata importa em R$ 428.465,00 
(quatrocentos e vinte e oito mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais), que 
corresponde à somatória de todos os valores totais de todos os itens registrados. 
 
 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. Qualquer órgão ou entidade integrante da 
Administração Pública poderá utilizar a Ata de Registro de Preços durante sua 
vigência, desde que manifeste interesse e mediante prévia autorização deste CREA, 
através de seu Presidente. 
 
16.1. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as 
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento à outra 
entidade ou órgão, independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde 
que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas. 
 
16.2. As aquisições adicionais de que trata esta Cláusula não poderão exceder, por 
órgão ou entidade, 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados nesta Ata de 
Registro de Preços. 
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DO FORO 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA. Face à natureza de entidade autárquica do 
CREA/SC, a Justiça Federal, Seção Judiciária de Santa Catarina – Subseção Judiciária 
de Florianópolis, é o foro competente para dirimir eventuais dúvidas ou litígios 
oriundos da presente Ata, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja ou possa vir a ser. 
 
E por estarem assim ajustadas, as partes assinam a presente Ata. 
 

Florianópolis, 04 de abril de 2011. 
 
 
 

Eng° Agrº RAUL ZUCATTO 
Presidente do CREA/SC 

 
 

Pelos Fornecedores: 
 
 
 
 

GENÉSIO HOFFMANN 
SEPROL COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA 

 
 
 
 

ALINE FERREIRA DOS SANTOS 
HARDLINK INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA 

 
 
 
 

ROBSON CARDOSO 
ESCRIMATE COM. DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA 
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ANEXO “A” - PREÇOS REGISTRADOS 
 
 
 

Empresa: SEPROL COMPUTADORES E SISTEMAS 
LTDA 

CNPJ: 76.366.285/0001-40 

Item Descrição Quantidade 
Registrada 

Preço 
Unitário 

Registrado 

Preço  
Total 

Registrado 

1 Microcomputador 120 R$ 2.450,00 R$ 294.000,00 

 

Empresa: HARDLINK INFORMÁTICA E SISTEMAS 
LTDA 

CNPJ: 04.958.321/0001-54 

Item Descrição Quantidade 
Registrada 

Preço 
Unitário 

Registrado 

Preço  
Total 

Registrado 

2 Notebook 25 R$ 3.125,00 R$ 78.125,00 

 

Empresa: ESCRIMATE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE 
ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA 

CNPJ: 00.748.569/0001-30 

Item Descrição Quantidade 
Registrada 

Preço 
Unitário 

Registrado 

Preço  
Total 

Registrado 

3 Impressora multifuncional 30 R$ 1.878,00 R$ 56.340,00 

 
 
 
VALOR GLOBAL DA ATA: 428.465,00 (quatrocentos e vinte e oito mil, quatrocentos 
e sessenta e cinco reais).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


