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ATA DE REGISTRO DE PREÇO  

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2020 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2020 

 
ATA N. 049/2020. 
  

Em 03 de junho de 2020, o MUNICÍPIO DE CARANDAÍ DO ESTADO DE MINAS 
GERAIS, inscrito no CNPJ sob o n. 18.094.797/0001-07, com endereço na Praça 
Barão de Santa Cecília, nº 68, Centro, Carandaí, estado de Minas Gerais, CEP 
36.280-000, a seguir denominado CONTRATANTE neste ato representado pelo 
Prefeito Municipal, Washington Luis Gravina Teixeira, nos termos do artigo 15 da 
Lei Federal n. 8.666/93, observadas, ainda, as disposições do Edital do Processo 
Licitatório n. 044/2020, na modalidade Pregão Eletrônico n. 037/2020, do tipo menor 
preço regido pela Lei Federal n. 10.520/02, Lei Federal n. 8.666/93, Decreto nº 
10.024, de 20 de setembro de 2019, Decreto Municipal nº 5149 de 16 de março 
2020 e demais disposições legais aplicáveis, de acordo com o resultado da 
classificação das propostas apresentadas no pregão, resolve contratar a empresa 
abaixo citada, de acordo com o item disputado e a classificação por ela alcançada, 
observadas as condições do Edital que integram este instrumento de registro, 
mediante as condições a seguir pactuadas: 
 

Pizani Equipamentos de Segurança LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob n° 19.611.064/0001-57, 
localizada à Rua Desembargador Ernani Guarita Cartaxo, n° 303, sala 01, Bairro Alto da XV, no município de 
Guarapuava, estado do Paraná, CEP 85.065-140, neste ato denominado CONTRATADO e representado por 
Ana Paula Cirqueira Lucas Pizani, brasileira, casada, empresária,  inscrito no CPF 061.825..619-98 e Carteira de 
Identidade n° 9.926.421-7 SSP/PR. 
 
1. DO OBJETO  
 
A presente Ata De Registro De Preço tem como objeto a contratação de empresa especializada para o 
fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), especificado no Termo de Referência, parte 
integrante do Edital de Licitação do Processo Licitatório nº 044/2020, Pregão Eletrônico n. 037/2020. 
 
 

Item 
Descrição + marca + tipo + fabricante+ C.A 

(quando houver) 
Unidade Quant.  Valor Unit. Valor Total 

1.  BOTINA DE COURO, SEM CADARÇO N° 35 – 
COM BIQUEIRA DE COMPOSITE 
DESCRIÇÃO: Botina de segurança em couro 
curtido, com bico de composite. Cabedal em 
couro curtido ao cromo estampa relax, forração 
em não tecido, cano com forro em poliéster 
cinza dublado com manta, dorso com espuma 
em pu, fechamento com elásticos nas laterais. 
Palmilha de montagem sintética não tecido 
antimicróbios. Solado em duas camadas de 

Pares 20 R$ 53,99 R$ 1.079,80 
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poliuretano (pu) expandido bidensidade, injetado 
diretamente no cabedal, sendo a 1ª camada 
(entressola) macia e leve proporcionando maior 
conforto, e a 2ª camada resistente a objetos 
cortantes, perfurantes e abrasão, com sistema 
shock absorvedor para melhor mobilidade ao 
caminhar. Marca: CARTOM Modelo: CA 38753 

2.  BOTINA DE COURO, SEM CADARÇO N° 36 – 
COM BIQUEIRA DE COMPOSITE 
DESCRIÇÃO: Botina de segurança em couro 
curtido, com bico de composite. Cabedal em 
couro curtido ao cromo estampa relax, forração 
em não tecido, cano com forro em poliéster 
cinza dublado com manta, dorso com espuma 
em pu, fechamento com elásticos nas laterais. 
Palmilha de montagem sintética não tecido 
antimicróbios. Solado em duas camadas de 
poliuretano (pu) expandido bidensidade, injetado 
diretamente no cabedal, sendo a 1ª camada 
(entressola) macia e leve proporcionando maior 
conforto, e a 2ª camada resistente a objetos 
cortantes, perfurantes e abrasão, com sistema 
shock absorvedor para melhor mobilidade ao 
caminhar. Marca: CARTOM Modelo: CA 38753 

Pares 20 R$ 75,20 R$ 1.504,00 

3.  BOTINA DE COURO, SEM CADARÇO N° 37 – 
COM BIQUEIRA DE COMPOSITE 
DESCRIÇÃO: Botina de segurança em couro 
curtido, com bico de composite. 
Cabedal em couro curtido ao cromo estampa 
relax, forração em não tecido, cano com forro 
em poliéster cinza dublado com manta, dorso 
com espuma em pu, fechamento com elásticos 
nas laterais. Palmilha de montagem sintética não 
tecido antimicróbios. Solado em duas camadas 
de poliuretano (pu) expandido bidensidade, 
injetado diretamente no cabedal, sendo a 1ª 
camada (entressola) macia e leve 
proporcionando maior conforto, e a 2ª camada 
resistente a objetos cortantes, perfurantes e 
abrasão, com sistema shock absorvedor para 
melhor mobilidade ao caminhar. 
Marca: CARTOM Modelo: CA 38753 

Pares 40 R$ 76,10 R$ 3.044,00 

4.  BOTINA DE COURO, SEM CADARÇO N° 38 – 
COM BIQUEIRA DE COMPOSITE 
DESCRIÇÃO: Botina de segurança em couro 

Pares 50 R$ 53,99 R$ 2.699,00 
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curtido, com bico de composite. 
Cabedal em couro curtido ao cromo estampa 
relax, forração em não tecido, cano com forro 
em poliéster cinza dublado com manta, dorso 
com espuma em pu, fechamento com elásticos 
nas laterais. Palmilha de montagem sintética não 
tecido antimicróbios. Solado em duas camadas 
de poliuretano (pu) expandido bidensidade, 
injetado diretamente no cabedal, sendo a 1ª 
camada (entressola) macia e leve 
proporcionando maior conforto, e a 2ª camada 
resistente a objetos cortantes, perfurantes e 
abrasão, com sistema shock absorvedor para 
melhor mobilidade ao caminhar. 
Marca: CARTOM Modelo: CA 38753 

5.  BOTINA DE COURO, SEM CADARÇO N° 39 – 
COM BIQUEIRA DE COMPOSITE 
DESCRIÇÃO: Botina de segurança em couro 
curtido, com bico de composite. 
Cabedal em couro curtido ao cromo estampa 
relax, forração em não tecido, cano com forro 
em poliéster cinza dublado com manta, dorso 
com espuma em pu, fechamento com elásticos 
nas laterais. Palmilha de montagem sintética não 
tecido antimicróbios. Solado em duas camadas 
de poliuretano (pu) expandido bidensidade, 
injetado diretamente no cabedal, sendo a 1ª 
camada (entressola) macia e leve 
proporcionando maior conforto, e a 2ª camada 
resistente a objetos cortantes, perfurantes e 
abrasão, com sistema shock absorvedor para 
melhor mobilidade ao caminhar. 
Marca: CARTOM Modelo: CA 38753 

Pares 70 R$ 53,99 R$ 3.779,30 

6.  BOTINA DE COURO, SEM CADARÇO N° 40 – 
COM BIQUEIRA DE COMPOSITE 
DESCRIÇÃO: Botina de segurança em couro 
curtido, com bico de composite. 
Cabedal em couro curtido ao cromo estampa 
relax, forração em não tecido, cano com forro 
em poliéster cinza dublado com manta, dorso 
com espuma em pu, fechamento com elásticos 
nas laterais. Palmilha de montagem sintética não 
tecido antimicróbios. Solado em duas camadas 
de poliuretano (pu) expandido bidensidade, 
injetado diretamente no cabedal, sendo a 1ª 

Pares 100 R$ 57,00 R$ 5.700,00 
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camada (entressola) macia e leve 
proporcionando maior conforto, e a 2ª camada 
resistente a objetos cortantes, perfurantes e 
abrasão, com sistema shock absorvedor para 
melhor mobilidade ao caminhar. 
Marca: CARTOM Modelo: CA 38753 

7.  BOTINA DE COURO, SEM CADARÇO N° 41 – 
COM BIQUEIRA DE COMPOSITE 
DESCRIÇÃO: Botina de segurança em couro 
curtido, com bico de composite. 
Cabedal em couro curtido ao cromo estampa 
relax, forração em não tecido, cano com forro 
em poliéster cinza dublado com manta, dorso 
com espuma em pu, fechamento com elásticos 
nas laterais. Palmilha de montagem sintética não 
tecido antimicróbios. Solado em duas camadas 
de poliuretano (pu) expandido bidensidade, 
injetado diretamente no cabedal, sendo a 1ª 
camada (entressola) macia e leve 
proporcionando maior conforto, e a 2ª camada 
resistente a objetos cortantes, perfurantes e 
abrasão, com sistema shock absorvedor para 
melhor mobilidade ao caminhar. 
Marca: CARTOM Modelo: CA 38753 

Pares 60 R$ 57,50 R$ 3.450,00 

8.  BOTINA DE COURO, SEM CADARÇO N° 42 – 
COM BIQUEIRA DE COMPOSITE 
DESCRIÇÃO: Botina de segurança em couro 
curtido, com bico de composite. 
Cabedal em couro curtido ao cromo estampa 
relax, forração em não tecido, cano com forro 
em poliéster cinza dublado com manta, dorso 
com espuma em pu, fechamento com elásticos 
nas laterais. Palmilha de montagem sintética não 
tecido antimicróbios. Solado em duas camadas 
de poliuretano (pu) expandido bidensidade, 
injetado diretamente no cabedal, sendo a 1ª 
camada (entressola) macia e leve 
proporcionando maior conforto, e a 2ª camada 
resistente a objetos cortantes, perfurantes e 
abrasão, com sistema shock absorvedor para 
melhor mobilidade ao caminhar. 
Marca: CARTOM Modelo: CA 38753 

Pares 50 R$ 57,30 R$ 2.865,00 

9.  BOTINA DE COURO, SEM CADARÇO N° 43 – 
COM BIQUEIRA DE COMPOSITE 
DESCRIÇÃO: Botina de segurança em couro 

Pares 20 R$ 57,30 R$ 1.146,00 
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curtido, com bico de composite. 
Cabedal em couro curtido ao cromo estampa 
relax, forração em não tecido, cano com forro 
em poliéster cinza dublado com manta, dorso 
com espuma em pu, fechamento com elásticos 
nas laterais. Palmilha de montagem sintética não 
tecido antimicróbios. Solado em duas camadas 
de poliuretano (pu) expandido bidensidade, 
injetado diretamente no cabedal, sendo a 1ª 
camada (entressola) macia e leve 
proporcionando maior conforto, e a 2ª camada 
resistente a objetos cortantes, perfurantes e 
abrasão, com sistema shock absorvedor para 
melhor mobilidade ao caminhar. 
Marca: CARTOM Modelo: CA 38753 

10.  BOTINA DE COURO, SEM CADARÇO N° 44 – 
COM BIQUEIRA DE COMPOSITE 
DESCRIÇÃO: Botina de segurança em couro 
curtido, com bico de composite. 
Cabedal em couro curtido ao cromo estampa 
relax, forração em não tecido, cano com forro 
em poliéster cinza dublado com manta, dorso 
com espuma em pu, fechamento com elásticos 
nas laterais. Palmilha de montagem sintética não 
tecido antimicróbios. Solado em duas camadas 
de poliuretano (pu) expandido bidensidade, 
injetado diretamente no cabedal, sendo a 1ª 
camada (entressola) macia e leve 
proporcionando maior conforto, e a 2ª camada 
resistente a objetos cortantes, perfurantes e 
abrasão, com sistema shock absorvedor para 
melhor mobilidade ao caminhar. 
Marca: CARTOM Modelo: CA 38753 

Pares 20 R$ 57,50 R$ 1.150,00 

11.  BOTINA DE COURO, SEM CADARÇO N° 45 – 
COM BIQUEIRA DE COMPOSITE 
DESCRIÇÃO: Botina de segurança em couro 
curtido, com bico de composite. 
Cabedal em couro curtido ao cromo estampa 
relax, forração em não tecido, cano com forro 
em poliéster cinza dublado com manta, dorso 
com espuma em pu, fechamento com elásticos 
nas laterais. Palmilha de montagem sintética não 
tecido antimicróbios. Solado em duas camadas 
de poliuretano (pu) expandido bidensidade, 
injetado diretamente no cabedal, sendo a 1ª 

Pares 20 R$ 57,00 R$ 1.140,00 
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camada (entressola) macia e leve 
proporcionando maior conforto, e a 2ª camada 
resistente a objetos cortantes, perfurantes e 
abrasão, com sistema shock absorvedor para 
melhor mobilidade ao caminhar. 
Marca: CARTOM Modelo: CA 38753 

12.  CAPACETE DE SEGURANÇA ABA FRONTAL 
DESCRIÇÃO: Capacete de segurança, com aba 
frontal classe “B” (capacete para uso geral, 
inclusive para trabalhos com energia elétrica) 
injetado em plástico (polietileno), com duas 
nervuras e dois orifícios retangulares nas laterais 
do casco (para acoplagem do kit abafador de 
ruído), suspensão com três tiras de tecido 
cruzados fixos ao casco através de seis pontos 
de encaixe, jugular, tira absorvente de suor 
removível de material sintético e ajustado por 
meio de catraca. 
Marca: CARTOM Modelo: CA 38753 

Unidades 100 R$ 28,50 R$ 2.850,00 

13.  CINTO ABDOMINAL ELETRICISTA EM NYLON 
DESCRIÇÃO: Cinturão de segurança, tipo 
abdominal, confeccionado em couro, sobrecinto 
almofadado com 100 ou 120 mm de largura, 
dotado de uma fivela com pino, confeccionada 
em aço e utilizada para ajuste, duas argolas em 
"D", confeccionadas em aço forjado, fixas ao 
cinto através de costura dupla, dois rebites de 
cobre e chapa metálica, porta ferramentas, porta 
fita isolante e gancho para bolsas. 
Marca: DEGOMASTER Modelo: CA 39613 

Unidades 4 R$ 101,74 R$ 406,96 

14.  CINTO DE SEGURANÇA, TIPO 
PARAQUEDISTA 
DESCRIÇÃO: Cinturão de segurança tipo 
paraquedista, confeccionado em cadarço de 
poliamida (nylon) e poliéster de alta tenacidade, 
com cinco fivelas duplas sem pino, 
confeccionadas em aço estampado, sendo duas 
utilizadas para ajuste nas pernas, uma na 
correia de cintura e duas na altura do peito, para 
ajuste dos cadarços frontais; cinco meias 
argolas em "D", em aço forjado, sendo duas na 
região peitoral, duas na correia de cintura 
(lateral) e uma posicionada na parte traseira, na 
altura dos ombros, regulável ao cinto através de 
um passador de borracha; uma fita peitoral 

Unidades 30 R$ 237,82 R$ 7.134,60 
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ajustada por meio de duas argolas. 
Marca: DEGOMASTER Modelo: CA 38065 

15.  LUVA BORRACHA PVC CANO LONGO 
DESCRIÇÃO: Luva de policloreto de vinila (pvc), 
forrada com malha de algodão, punho 45 cm, 
palma, dedos e dorso liso. 
Marca: PLASTCOR Modelo: CA 34568 

Pares 500 R$ 15,90 R$ 7.950,00 

16.  LUVA MISTA RASPA COM VAQUETA 
DESCRIÇÃO: Luva de segurança, 
confeccionada em couro (vaqueta) na palma e 
raspa no dorso. Com reforço interno na palma. 
Possui elástico no dorso para um melhor ajuste. 
Acabamento em viés. 
Marca: ARCLAN Modelo: CA 30837 

Pares 500 R$ 8,40 R$ 4.200,00 

17.  LUVA NITRILON, COR AMARELO 
DESCRIÇÃO: Luva de segurança, 
confeccionada em látex natural, revestimento 
antiderrapante na palma e dedos, forrada em 
malha de algodão, punho em malha. 
Marca: VOLK Modelo: CA 38310 

Pares 500 R$ 7,90 R$ 3.950,00 

18.  MACACÃO EM PVC PARA ESGOTO. 
Impermeável completo acoplado a bota de 
borracha nº 39 a 44 número escolhido junto a 
ordem de fornecimento e luvas de pvc, 
fechamento com zíper e velcro. Garantia contra 
defeitos de fabricação. 
Marca: BRASCAMP Modelo: CA 28445 

Unidades 100 R$ 267,20 R$ 26.720,00 

19.  ÓCULOS DE SEGURANÇA INCOLOR 
DESCRIÇÃO: Óculos de segurança, constituído 
de um visor e uma única peça de policarbonato 
anti-embaçante e anti-risco, nas cores incolor, 
amarelo, marrom claro, cinza, marrom 
espelhado verde. Haste regulável e dispositivo 
que apóia o óculos no septo nasal. 
Marca: POLIFER Modelo: CA 34082 

Unidades 200 R$ 3,38 R$ 676,00 

20.  ÓCULOS DE SEGURANÇA LENTE ESCURA 
DESCRIÇÃO: Óculos de segurança modelo Rio 
de Janeiro, constituídos de arco de plástico 
preto, lente de policarbonato verde (tonalidade 
5), com ponte, apoio nasal e proteção lateral 
injetada do mesmo material , com um orifício na 
parte frontal superior e uma fenda em cada 
extremidade para o encaixe no arco.  
Marca: POLIFER Modelo: CA 34082 

Unidades 30 R$ 3,65 R$ 109,50 
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21.  PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA 
DESCRIÇÃO: Protetor auditivo tipo concha com 
parte externa em abs, haste de sustentação em 
aço inoxidável, espuma anti-ruído, almofada 
desmontável com bolsa interna em gel líquido 
para um perfeito conforto, ajuste e vedação, 
atenuação de NRRsf 20 dB.  
Marca: AGENA Modelo: CA 7166 

Unidades 100 R$ 36,50 R$ 3.650,00 

22.  PERNEIRA DE COURO 
DESCRIÇÃO: Perneira de Segurança, 
confeccionada em material sintético dublado.  
Costuras em solda eletrônica. Metatarso em 
material sintético. Talas em PVC rígido. Sem 
componentes metálicos.  Sem furos laterais. 46 
cm de altura e 50 cm de largura. Fechamento 
em velcro. Marca: JOG Modelo: CA 26453 

Pares 50 R$ 18,90 R$ 945,00 

23.  VESTIMENTA PARA ELETRICISTA RISCO II 
DESCRIÇÃO: Vestimenta para eletricista risco II, 
confeccionada em: linha metaaramida resistente 
à chamas. tecido: sarja 3x1 100% algodão 
retardante a chamas atpv (valor de proteção 
térmica ao arco elétrico) 11.3 cal/cm2. 
Característica da calça risco 2 sem ou com 
refletivo / meio elástico no cós, com 07 
passantes, com 02 bolsos frontais chapados, 
com 02 bolsos laterais, com 01 bolso traseiro 
chapado sem tampa; com pala traseira; vista 
com fechamento da braguilha através de velcro 
e botão na cintura; costuras reforçadas e 
travetes nos pontos vulneráveis. Característica 
da camisa risco 2 sem ou com refletivo / manga 
longa com punho e carcela, botão e caseado, 
fechamento frontal com vista embutida, 
fechamento com botões e caseados; gola tipo 
esporte; com 01 bolso superior lado esquerdo, 
com porta canetas e tampa através de velcro; 
costuras reforçadas, travetes nos pontos 
vulneráveis, medida de proteção atpv. Tamanho 
e cor a definir. 
Marca: COMMANDERS Modelo: CA 
30409/30427 

Unidades 4 R$ 292,35 R$ 1.169,40 

Valor Total R$ 87.719,06 
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1.1. O FORNECEDOR, para fins fornecer o objeto licitado, deverá observar as especificações constantes do 
Termo de Referência anexo do Edital de Licitação do Processo Licitatório n. 044/2020, que integra esta Ata de 
Registro de Preço como se nela estivesse transcrito.  
 
2. DAS CONDIÇÕES DECORRENTES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
 
2.1. A Contratante deverá publicar o extrato da presente Ata De Registro De Preço, através da imprensa oficial 
do Município. 
 
3. ESTIMATIVA DE PREÇO E DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA PARA A DESPESA  
 
3.1. O preço estimado a ser pago é o constante no item 01 desta Ata De Registro De Preço; 
 
3.2. Em face de a licitação ser realizada sob o regime de Registro de Preço não se faz necessário a vinculação 
de dotação orçamentária do ano corrente, conforme dispõe o Decreto Federal n. 7892/2013  
 
4. O GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
 

4.1. O gerenciamento desta Ata De Registro De Preço será realizado pelo Supervisor da Secretaria 
demandante ou servidor designado pelo mesmo atuará como gestor e fiscal da ATA. 

 
5. DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO. 
 
5.1. A presente Ata De Registro De Preço tem validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua 
assinatura, com eficácia legal da publicação de seu extrato. 
 
6. DA RESPONSABILIDADE POR DANOS  
 
6.1. O FORNECEDOR responderá por todo e qualquer dano provocado à CONTRATANTE, seus servidores ou 
terceiros, decorrentes de atos ou omissões de sua responsabilidade, a qual não poderá ser excluída ou 
atenuada em função da fiscalização ou do acompanhamento exercido pela CONTRATANTE, obrigando-se, a 
todo e qualquer tempo, a ressarci-los integralmente, sem prejuízo das multas e demais penalidades previstas na 
licitação.  
 
6.2. Para os efeitos desta cláusula, dano significa todos e quaisquer ônus, despesa, custo, obrigação ou prejuízo 
que venha a ser suportado pela CONTRATANTE, decorrentes do não cumprimento, ou do cumprimento 
deficiente, pelo FORNECEDOR, de obrigações a ele atribuídas contratualmente ou por força de disposição legal, 
incluindo, mas não se limitando, a pagamentos ou ressarcimentos efetuados pela CONTRANTANTE a terceiros, 
multas, penalidades, emolumentos, taxas, tributos, despesas processuais, honorários advocatícios e outros.  
 
6.3. Se qualquer reclamação relacionada ao ressarcimento de danos ou ao cumprimento de obrigações definidas 
como de responsabilidade do FORNECEDOR for apresentada ou chegar ao conhecimento da CONTRATANTE, 
este comunicará ao FORNECEDOR por escrito para que tome as providências necessárias à sua solução, 
diretamente, quando possível, o qual ficará obrigado a entregar a CONTRATANTE à devida comprovação do 
acordo, acerto, pagamento ou medida administrativa ou judicial que entender de direito, conforme o caso, no 
prazo que lhe for assinalado. As providências administrativas ou judiciais tomadas pela CONTRATANTE não o 
eximem das responsabilidades assumidas perante a CONTRATANTE, nos termos desta cláusula. 
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6.4. Fica desde já entendido que quaisquer prejuízos sofridos ou despesas que venham a ser exigidas da 
CONTRATANTE, nos termos desta cláusula, deverão ser pagos pelo FORNECEDOR, independentemente do 
tempo em que ocorrerem, ou serão objeto de ressarcimento à CONTRATANTE, mediante a adoção das 
seguintes providências:  

a) dedução de créditos do FORNECEDOR;  
b) medida judicial apropriada, a critério da CONTRATANTE. 

 
7. CONDIÇÕES DE ENTREGA E ACEITABILIDADE 
 

7.1 – Os itens que compõem este termo de referência deverão ser entregues no prazo máximo de 05 
(cinco) dias úteis contados a partir do envio da Ordem de Fornecimento, via e-mail. 
 
7.2 – O endereço para entrega da mercadoria será informado junto a ordem de fornecimento, 
restringindo-se a entrega no perímetro urbano deste município. 
 
7.3 – A Ordem de fornecimento será enviada via e-mail para a contratada, através do e-mail informado 
na proposta comercial. 
 
7.4 – A Prefeitura Municipal poderá alterar quantitativos, sem que isto implique alteração dos preços 
ofertados, obedecido o disposto no § 1º do artigo 65, da Lei n.º 8.666/93. 
 
8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
8.1. Cumprir fielmente o objeto licitado, de forma que os produtos sejam entregues com esmero e perfeição, 
executando-o sob sua inteira e exclusiva responsabilidade.  
8.2. Comparecer à sede do contratante, sempre que solicitado, por meio do preposto, no prazo de 24 (vinte 
quatro) horas da convocação para esclarecimento de quaisquer problemas relativos ao Contrato;  
8.3.  Comunicar imediatamente à Prefeitura qualquer irregularidade ou dificuldade que impossibilite a execução 
do objeto licitado.  
8.4. Fornecer números telefônicos ou outros meios igualmente eficazes, para contato da Prefeitura com o 
Preposto, ainda que fora do horário normal de expediente, sem que isto gere qualquer custo adicional.  
8.5. Entregar o objeto desta Ata De Registro De Preço dentro das condições estabelecidas e respeitando os 
prazos fixados.  
8.6. Cumprir os prazos previstos na Ata De Registro De Preço ou outros que venham a ser fixados pela 
Contratante 

8.7. Dirimir qualquer dúvida e prestar esclarecimentos acerca da execução do objeto dessa ATA, durante toda a 

sua vigência, a pedido da Contratante. 

8.8. Manter, durante a vigência da ATA, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições 

de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar à Contratante, imediatamente, qualquer 
alteração que possa comprometer a continuidade da contratação, bem como substituir os documentos com 
prazo de validade expirado.  
8.9. Observar, atender, respeitar, cumprir e fazer cumprir a legislação pátria vigente, especialmente a indicada 

na ATA, e suas cláusulas, de modo a favorecer e a buscar a constante melhoria dos serviços e dos resultados 

obtidos, preservando a Contratante de qualquer demanda ou reivindicação que seja de exclusiva 
responsabilidade da Contratada. 
8.10. Encaminhar à Contratante, juntamente com a nota fiscal/fatura, os documentos comprobatórios da 
manutenção das condições de habilitação ou qualificação exigidas na licitação, especialmente cópias das 
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certidões de regularidade junto ao FGTS e à seguridade social, cuja autenticidade será confirmada nos sites dos 

órgãos emissores pelo gestor/fiscal da ATA; 

 
9. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  
 
9.1. Fornecer todos os esclarecimentos necessários à execução dos serviços contratados. 
9.2. Pagar os valores contratados pelos objetos efetivamente entregues no prazo e nas condições contratuais.  
9.3. Emitir Ordem de Serviço.  
9.4. Atestar a execução do objeto contratado no documento correspondente.  

9.5. Fiscalizar a execução do serviço objeto dessa ATA, o que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade 

da Contratada pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive 
quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas.  

9.6. Arcar com as despesas de publicação do extrato desta a ATA, bem como dos termos aditivos que venham 

a ser firmados.  

9.7. Notificar o contratado, por meio do gestor/fiscal, sobre qualquer irregularidade encontrada na execução da 
ATA, inclusive acerca de possível aplicação de multa por descumprimento contratual, fixando-lhe, nos termos da 

lei, prazo para apresentação de defesa.  
9.8. Efetuar diligência para comprovar o cumprimento das práticas de sustentabilidade.  
9.9. Rejeitar todo e qualquer material de má qualidade ou em desconformidade com as especificações deste 
Termo de Referência;  
9.10. Efetuar o recebimento provisório do objeto, bem como o recebimento definitivo. 

a) provisoriamente: o servidor credenciado receberá o produto para verificação e, encontrando 
irregularidade, fixará prazo para correção, ou, se aprovados, emitirá recibo;  
b) definitivamente: após recebimento provisório, será verificada a integridade dos produtos, e sendo 
aprovados, será efetivado o recebimento definitivo, com aposição de assinatura nas vias do Documento 
Auxiliar da NF-e (Danfe) ou na Nota Fiscal.  

 
10. DA RESCISÃO 
  
10.1. Os serviços oriundos desta Ata De Registro De Preço e contratados pelo CONTRATANTE poderão ser 
rescindidos: 

a) Por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII, XVII e 
XVIII do artigo 78 da Lei n. 8.666/93;  
b) Por acordo entre as partes, reduzido a termo;  
c) Na forma, pelos motivos e em observância às demais previsões contidas nos artigos 77 a 80 da Lei 
n. 8.666/93. 
 

10.2. Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados, assegurada a observância dos 
princípios do contraditório e da ampla defesa. 
 
11. DAS MULTAS E PENALIDADES  
 
11.1.  O FORNECEDOR, deixando de entregar documento exigido, apresentando documentação falsa, 
ensejando o retardamento da execução do objeto, não mantendo a proposta, falhando ou fraudando na 
execução do Contrato, comportando-se de modo inidôneo ou cometendo fraude fiscal, ficará impedido de licitar e 
contratar com o Estado e, se for o caso, será descredenciado do Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de 

Minas Gerais, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste CONTRATO/ATA e 

demais cominações legais.  
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11.2. Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas, aplicáveis quando do descumprimento da 
presente contratação:  
 

I. 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na entrega dos objetos da ATA, ou por dia de 

atraso no cumprimento de obrigação contratual ou legal, até o 30o (trigésimo) dia, calculados sobre o 
valor da Ordem de Fornecimento, por ocorrência;  
II. 10% (dez por cento) sobre o valor da Ordem de Fornecimento, no caso de atraso superior a 30 
(trinta) dias da entrega do produto ou no cumprimento de obrigação contratual ou legal, com a possível 
rescisão;  
III. 20% (vinte por cento) sobre o valor da Ordem de Fornecimento, na hipótese de a Contratada, 

injustificadamente, desistir da ATA ou der causa à sua rescisão, bem como nos demais casos de 

descumprimento, quando a Prefeitura, em face da menor gravidade do fato e mediante motivação da 
autoridade superior, poderá reduzir o percentual da multa a ser aplicada.  

 
11.3. As sanções previstas, em face da gravidade da infração, poderão ser aplicadas cumulativamente, após 
regular processo administrativo, em que se garantirá a observância dos princípios do contraditório e da ampla 
defesa.  
 

11.4.  As multas e penalidades previstas nesta ATA não têm caráter compensatório, sendo que o seu 

pagamento não exime o FORNECEDOR da responsabilidade pela reparação de eventuais danos, perdas ou 
prejuízos causados ao CONTRATANTE por atos comissivos ou omissivos de sua responsabilidade. 
 
12. DO FORO  
 
12.1. Fica eleito o foro da Comarca de Carandaí, Estado de Minas Gerais, para dirimir eventuais conflitos de 

interesses decorrentes da presente ATA, valendo esta cláusula como renúncia expressa a qualquer outro foro, 

por mais privilegiado que seja ou venha a ser. 
  

E, por estarem de inteiro e comum acordo, as partes assinam a presente ATA em 02 (duas) vias de igual teor e 

forma. 
 

Carandaí, 03 de junho de 2020. 
 
 
 

MUNICÍPIO DE CARANDAÍ 
Washington Luiz Gravina Teixeira 

CONTRATANTE 
 
 
 

Pizani Equipamentos de Segurança LTDA 
CNPJ 19.611.064/0001-57 

CONTRATADA 

 


