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Secretaria Municipal de Administração 

Rua José Antônio de Campos, nº 250 – Centro – CEP 11900-000 
CNPJ – 45.685.872/0001-79 

Fone (13) 3828.1061 – E-mail: lucas.ferraz@registro.sp.gov.br 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2021 

Aos seis dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um, na cidade de Registro, 

Estado de São Paulo, PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, através da 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, sito na Rua José Antônio de Campos, 

250 – Centro – Registro/SP, representada neste ato pelo PREFEITO MUNICIPAL, Senhor 

NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA, brasileiro, separado-união estável, portador do RG. nº 

8.862.746-9 – SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 037.713.138-95, residente e domiciliado 

à Rua dos Rouxinóis, nº 157 – Jd. Hatori I, neste Município e Comarca de Registro, Estado 

de São Paulo, doravante denominado ÓRGÃO GERENCIADOR, e a empresa: PIZANI 

EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI EPP, sito na Avenida Tuiuti, nº 4.640, Sala 02 

– Jardim Colina Verde, Maringá/PR, CEP 87.043-720, inscrita no Cadastro Nacional de 

Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda CNPJ/MF sob o nº 19.611.064/0001-57, 

representada neste ato por Ademir Pizani, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 

197.344.259-00, representante legal, doravante denominado DETENTOR DA ATA; para 

proceder, nos termos do Decreto Federal nº 10.024/2019 regulamentado pelo Decreto 

Municipal nº 2.852/2020, Lei Federal nº 10.520/2002, aplicando-se, subsidiariamente, no 

que couberem, as disposições da Lei Federal nº 8.666/1993, com as alterações posteriores; 

Artigos 42, 43, 44, 45 e 46 da Lei Complementar nº 123/2006, Lei Complementar nº 

147/2014 e Lei nº 8.078/1990 do Código de Defesa do Consumidor, em face da 

classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico por Registro de Preços 

n° 058/2021 resultado da licitação e homologado pelo Prefeito Municipal de Registro, 

RESOLVE registrar os preços para a contratação dos itens conforme consta no ANEXO I do 

Edital, que passa a fazer parte integrante desta, tendo sido, os referidos preços, oferecido 

pela empresa: 

 

ITEM DESCRIÇÃO UN QTDE MARCA MODELO 
VL. 

UNIT. 
VL 

TOTAL 

3 

030.28.00474 - CONJUNTO MOTOSSERRISTA 
-  Conjunto de proteção para operadores de 
motoserra, composto de: Calça, Camisa, Luva, 
Capacete, Viseira e Protetor auricular. 
(CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
CONSTANTES DO ANEXO I - TERMO DE 
REFERÊNCIA) 

CJ 3 

KIT - RS 
PROTEÇÃ

O / 
CAMPER 

KIT - RS 
PROTEÇÃ

O / 
CAMPER 

 R$           
734,00  

 R$    
2.202,00  

4 

030.28.00498 - PROTEÇÃO CONTRA QUEDA - 
tipo cinturão paraquedista, confeccionado em 
material sintético poliéster, dotado de três fivelas 
simples sem pino, confeccionadas em aço 
estampado, sendo uma para ajuste na correia da 
cintura e duas para ajuste no cadarço das 
pernas. Possui uma meia argola em “D” em aço, 
localizada na parte traseira, na altura dos 
ombros, regulável ao cinto através de um 
passador de plástico. Há passante plástico no 
suspensório. Atender norma CE-EPI/ICEPEX-N 
0004/09. Certificado de aprovação junto ao MTE. 
PROTEÇÃO CONTRA QUEDA - tipo talabarte 
de posicionamento, confeccionado em material 
sintético poliéster, dois ganchos com dupla trava 
confeccionados em aço estampado com abertura 
de 55 mm, e um mosquetão com trava dupla 
confeccionado em aço, com abertura de 20 mm, 
sem absorvedor de energia.  Atender norma CE-

UN 12 
DEGOMAS

TER CA 
36899 

DEGOMAS
TER CA 
36899 

 R$           
351,66  

 R$    
4.219,92  
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EPI/ICEPEX-N 0004/09. 

5 

030.28.00502 - PROTEÇÃO DAS VIAS 
RESPIRATÓRIAS DO USUÁRIO - respirador 
classe PFF3  com válvula de exalação.  
Respirador CLASSE PFF3, tipo filtro químico de 
baixa capacidade, acabamento em TNT, modelo 
dobrável, com solda térmica em todo seu 
perímetro, tamanho único, confeccionado com 
manta sintética.  Certificado de aprovação junto 
ao MTE. 

UN 300 
DELTA 

PLUS CA 
38505 

DELTA 
PLUS CA 

38505 

 R$               
5,00  

 R$    
1.500,00  

6 

030.28.00503 - "PROTEÇÃO DAS VIAS 
RESPIRATÓRIAS DO USUÁRIO CONTRA 
AGENTES QUÍMICOS - respirador purificador de 
ar tipo peça semi-facial, composta de duas 
partes: a parte inferior confeccionada em 
polipropileno e a parte superior em elastômero 
termoplástico. A parte inferior é dotada de duas 
aberturas: uma na parte frontal inferior onde se 
localiza a válvula de exalação e uma na parte 
frontal central dotada de uma rosca interna com 
anel de vedação para fixação de filtros, tendo na 
sua parte interna uma válvula de inalação. 
O ajuste da peça à face do usuário é feito 
através de um tirante elástico contendo um 
suporte para nuca, e preso à peça através de 
duas alças localizadas nas laterais do suporte 
frontal que é fixado no corpo da máscara. 
 Possuir certificado de aprovação junto ao MTE." 

UN 45 
PLASTCO

R CA 
39427 

PLASTCO
R CA 
39427 

 R$             
50,00  

 R$    
2.250,00  

7 

030.28.00504 - Peça para reposição, cartucho 
combinado tipo filtro químico e filtro mecânico, 
deve ter classificação: filtro químico para vapores 
orgânicos (VO) e gases ácidos  (GA); e filtro 
mecânico para poeiras, névoas e fumos. Este 
filtro deve ser compatível com a máscara - 
PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS DO 
USUÁRIO CONTRA AGENTES QUÍMICOS - 
COMPATIVEL COM O ITEM 30.28.503 

UN 70 
PLASTCO

R CA 
39427 

PLASTCO
R CA 
39427 

 R$             
38,63  

 R$    
2.704,10  

10 

030.28.00507 - Proteção de membro inferior 
calçado de segurança, tipo bota impermeável, 
sem forro; com numeração disponível 34 a 46; 
cor do cano branca; cano curto 27 cm referencia 
ao tamanho número 40, confeccionada em 
policloreto de vinila injetado em uma só peça, 
solado antiderrapante, PVC reforçado com 
massa nitrílica para maior resistência química. 
Material deverá ser certificado junto ao MTE, 
fabricante possui certificações: ABNT NBR ISO 
20347:2008; ABNT NBR ISO 20344:2008. 

UN 120 
WORKFLE

X CA 
37130 

WORKFLE
X CA 
37130 

 R$             
43,33  

 R$    
5.199,60  

11 

030.28.00508 - "Proteção de membro inferior 
calçado de segurança, tipo bota impermeável, 
confeccionada em policloreto de vinila (pvc) 
injetado em uma só peça 
com fechamento superior em polaina com 
atacador para ajuste; com numeração disponível 
33 a 46; cor do cano preto e polaina amarela; 
cano longo 33,5 cm + Polaina 6,5 cm referencia 
ao tamanho número 40, solado antiderrapante, 
PVC reforçado com massa nitrílica para maior 
resistência química. Material deverá ser 
certificado junto ao MTE, fabricante possui 
certificações: ABNT NBR ISO 20347:2008; 
ABNT NBR ISO 20344:2008." 

PAR 276 
WORKFLE

X CA 
39184 

WORKFLE
X CA 
39184 

 R$             
74,00  

 R$  
20.424,00  

14 

030.28.00511 - Calçado ocupacional tipo sapato, 
fechado na parte do calcanhar e na parte 
superior, cor branca, confeccionado em EVA, 
solado de borracha antiderrapante, cor branco, 
resistente ao escorregamento em piso cerâmico 
com solução de detergente e em piso de aço 

PAR 140 
WORKLIG

HT CA 
40790 

WORKLIG
HT CA 
40790 

 R$             
58,00  

 R$    
8.120,00  
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com solução de glicerol. Proteção dos pés do 
usuário contra riscos de natureza leve e contra 
agentes abrasivos e escoriantes. Possui 
certificação junto ao MTE. 

15 

030.28.00512 - Proteção de membro inferior 
calçado de segurança tipo tênis, confeccionado 
em microfibra hidrofugada, cor preto, forração 
em tecido não tecido, fechamento em cadarço, 
colarinho acolchoado forrado em tecido não 
tecido respirável, palmilha de montagem em 
poliéster resinado fixada/costurada junto ao 
cabedal (processo Strobel) e antibacteriana, 
solado em PU Bidensidade bicolor com sistema 
de absorção de impacto, injetado diretamente ao 
cabedal. Sem biqueira de aço e na coloração 
preta e marrom. Numeração disponível do 33 ao 
45. Aprovado para proteção dos pés do usuário 
contra riscos de natureza leve e contra agentes 
abrasivos e escoriantes. Ter certificado de 
aprovação junto ao MTE,  fabricante com 
certificações ISO e possui certificações: ABNT 
NBR ISO 20.347/2008, ABNT NBR ISO 
20.347/2012. 

PAR 150 
MARLUVA

S CA 
43294 

MARLUVA
S CA 
43294 

 R$           
114,96  

 R$  
17.244,00  

16 

030.28.00513 - Proteção de membro inferior 
calçado de segurança tipo tênis,  confeccionado 
em microfibra hidrofugada, cor preto, forração 
em tecido não tecido, fechamento em elástico, 
colarinho acolchoado forrado em tecido não 
tecido respirável, palmilha de montagem em 
poliéster resinado fixada/costurada junto ao 
cabedal (processo Strobel) e antibacteriana, 
solado em PU Bidensidade bicolor com sistema 
de absorção de impacto, injetado diretamente ao 
cabedal. Sem biqueira de aço e na coloração 
preta e marrom. Numeração disponível do 33 ao 
45. Aprovado para proteção dos pés do usuário 
contra riscos de natureza leve e contra agentes 
abrasivos e escoriantes. Ter certificado de 
aprovação junto ao MTE,  fabricante com 
certificações ISO e possui certificação ABNT 
NBR ISO 20.347/2008. 

PAR 87 
MARLUVA

S CA 
43278 

MARLUVA
S CA 
43278 

 R$           
114,96  

 R$  
10.001,52  

17 

030.28.00515 - Proteção do tronco do usuário 
contra umidade proveniente de operações com 
uso de água. Avental de segurança 
confeccionado em filme de PVC (plástico tipo 
vinil), sem componentes metálicos; fácil 
higienização, alta resistência contra perfurações 
e rasgos, pratico armazenamento e leve e 
confortável. O EPI apresenta resultado de 
desempenho "nível 2" no ensaio de resistência 
ao rasgamento trapezoidal. O nível de 
desempenho varia de 1 a 6, sendo 6 o melhor 
resultado.  Material deve possuir CERTIFICADO 
DE APROVAÇÂO junto ao MTE. 

UN 136 
BRASCAM

P CA 
28444 

BRASCAM
P CA 
28444 

 R$             
14,50  

 R$    
1.972,00  

18 

030.28.00518 - Proteção de membro superior 
tipo luva de segurança tricotada em fios de 
algodão tricotada mínimo de 4 fios,  com 
pigmentação em PVC na palma e dedos, com 
acabamento em overloque, nas cores branca, 
preto e mesclada. Modelo ALGODÃO 
PIGMENTADA. Níveis de desempenho contra 
riscos mecânicos EN 388: 0141. Deve atender 
as normas EN 388/2003. Material deve possuir 
CERTIFICADO DE APROVAÇÃO junto ao MTE. 

PAR 40 
VOLK CA 

30521 
VOLK CA 

30521 
 R$               
3,50  

 R$       
140,00  

19 

030.28.00519 - Proteção de membro superior 
tipo luva de segurança tricotada em fios de 
algodão e poliéster sem costuras, com banho em 
borracha nitrílica para proteção química 
protegendo a palma, dorso, dedos e ponta dos 

PAR 100 
VOLK CA 

25084 
VOLK CA 

25084 
 R$             

12,00  
 R$    

1.200,00  
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dedos, fechamento no punho em elastano, 
acabamento final em overloque, tamanhos 
disponíveis 7”(P),8”(M), 9”(G) e 10”(GG), Níveis 
de desempenho contra riscos mecânicos EN 
388: 3241. Deve atender as normas EN 
388/2003, EN 420/2003. Material deve possuir 
CERTIFICADO DE APROVAÇÃO junto ao MTE. 

20 

030.28.00520 - Proteção de membro superior 
tipo luva de segurança confeccionada em couro 
raspa no dorso e couro em vaqueta na palma, 
com tira de reforço em vaqueta entre os dedos 
polegar e indicador interno na palma, modelo 
petroleira, com elástico embutido no dorso, 
comprimento total de 27 cm. Obs: Variação de + 
ou - 5mm. Níveis de desempenho contra riscos 
mecânicos, MÍNIMO EN 388: 3144. Deve 
atender as normas EN 388/2003. Material deve 
possuir CERTIFICADO DE APROVAÇÃO junto 
ao MTE. 

PAR 400 
EBENEZE

R CA 
29011 

EBENEZE
R CA 
29011 

 R$             
15,50  

 R$    
6.200,00  

21 

030.28.00521 - "Luva de segurança 
confeccionada em raspa natural curtida ao 
cromo, com reforço palmar interno, tipo 
petroleira, com elástico embutido no dorso, 
acabamento em viés, costurada com linha de 
nylon, largura da palma 12,5 cm e comprimento 
total de 25 cm. Aprovado para proteção do 
usuário contra agentes mecânicos. Resultado 
dos ensaios de conformidade: 4244, onde: 4 – 
Resistência à abrasão; 2 – Resistência à corte 
por lâmina; 4 – Resistência ao rasgamento; 4 – 
Resistência à perfuração por punção. Conforme 
BS EN 388:2003 e 
 EN 420:2003. Material deve possuir 
CERTIFICADO DE APROVAÇÂO junto ao MTE. 
" 

PAR 120 
ZANEL CA 

16074 
ZANEL CA 

16074 
 R$             

13,30  
 R$    

1.596,00  

22 

030.28.00522 - Proteção de membro superior 
tipo luva de segurança tricotada em fios de 
algodão sem costuras, com revestimento em 
borracha natural vulcanizada, protegendo a 
palma, dorso, dedos e ponta dos dedos, 
fechamento no punho em elastano, acabamento 
final em overloque, tamanhos disponíveis 8”(M), 
9”(G), Níveis de desempenho contra riscos 
mecânicos EN 388: 3241. Deve atender as 
normas EN 388/2003, EN420/2003. Material 
deve possuir CERTIFICADO DE APROVAÇÃO 
junto ao MTE. 

PAR 170 
VOLK CA 

21367 
VOLK CA 

21367 
 R$             

12,00  
 R$    

2.040,00  

24 

030.28.00524 - Luva de segurança 
confeccionada em resina vinílica, não 
esterilizada, com pulverização interna de pó bio 
absorvível (amido de milho); ambidestra, 
superfície externa lisa. Proteção das mãos do 
usuário contra agentes químicos tais como 
classe A - tipo 2: agressivos básicos; classe B - 
detergentes, sabões, amoníaco e similares e 
classe C - tipo 3: álcoois, tipo 6: ácidos 
orgânicos. Acondicionado em caixa contendo 
100 unidades (50 pares). Material deve possuir 
CERTIFICADO DE APROVAÇÂO junto ao MTE. 

CX 60 
VOLK CA 

20723 
VOLK CA 

20723 
 R$             

45,30  
 R$    

2.718,00  

25 

030.28.00525 - Proteção de membro superior 
tipo luva contra agentes térmicos calor e frio, 
confeccionadas em tecido de algodão, forrada 
com espuma, revestida em policloropreno 
(neoprene), forração interna, atender norma BS 
EM 388:2003 com níveis 2221, EN 420:2003 e 
EN 407:2007 X3XXXXX. Material deve possuir 
CERTIFICADO DE APROVAÇÂO junto ao MTE. 

PAR 65 
VOLK CA 

16977 
VOLK CA 

16977 
 R$             

60,00  
 R$    

3.900,00  

26 
030.28.00526 - Proteção do aparelho auditivo do 
tipo “PLUG”, composto: por três flanges, UN 210 

PREVENT 
CA 36817  

PREVENT 
CA 36817  

 R$               
4,20  

 R$       
882,00  
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confeccionadas em silicone material lavável para 
higienização, antialérgico, atóxico e com cores 
diferentes (direito e esquerdo), possuir cordão de 
ligação entre os “PLUG’s”, aplicado a serviços 
que a atividade sonora seja superior aos limites 
estabelecidos na NR 15, anexo I e II. Não possui 
peça alguma metálica deste modo pode ser 
utilizada em aplicações com risco elétrico. Grau 
de atenuação NRRfs 16. Possuir certificações 
ANSI. S. 12.6:1997. O produto deverá ser 
certificado junto ao MTE, fabricante possui 
certificações: ABNT NBR, ISO. 

27 

030.28.00527 - Proteção do aparelho auditivo do 
tipo abafador de ruídos tipo concha para 
proteção sonora superiores aos estabelecidos na 
NR 15 anexo I e II, constituído por duas conchas 
em plástico, apresentando almofadas de espuma 
em suas laterais e interior. Possui haste em 
plástico rígido que mantém as conchas 
firmemente seladas contra o crânio protegendo a 
região das orelhas do usuário e que sustenta as 
conchas. Possui haste com superfície lisa que 
minimiza o acúmulo de sujeira; conchas e partes 
acopláveis que permitem sua higienização 
completa. Não possuir peça alguma metálica 
deste modo pode ser utilizada em aplicações 
com risco elétrico. Grau de atenuação NRRfs 18. 
Certificações ANSI. S. 12.6:1997. Material com 
CERTIFICADO DE APROVAÇÂO junto ao MTE. 

UN 120 
DYSTRAY 
CA 11567 

DYSTRAY 
CA 11567 

 R$             
34,63  

 R$    
4.155,60  

28 

030.28.00528 - Proteção do crânio contra 
impactos de objetos, tipo capacete de segurança 
com aba frontal, classe B (ELETRICISTA) ou 
classe A/B (CIVIL E ELETRICISTA) marcado na 
aba frontal, composto de casco em diversas 
cores e sistema de suspensão tipo carneira. A 
suspensão é composta por cintas de material 
plástico cruzado e com absorvedor de suor, fixa 
ao casco através de encaixe, com regulagem 
através de ajuste simples. Como acessório há 
carneira deve ser acoplado uma tira de plástica 
ou nylon jugular, e também deve possuir 
absorvedor de suor, ambos acessórios devem 
compor o equipamento e devem ser descritos no 
certificado de aprovação junto ao MTE, para 
trabalhos em altura como estabelece a NR 35. 
Certificações ABNT NBR 8221:2003.  Material 
deve possuir CERTIFICADO DE APROVAÇÂO 
junto ao MTE e selo do INMETRO. 

UN 60 
CAMPER 
CA 34414 

CAMPER 
CA 34414 

 R$             
39,90  

 R$    
2.394,00  

29 

030.28.00529 - Proteção a insolação solar tipo 
chapéu, confeccionado em tecido brim leve, de 
cores variadas, modelo australiano, com 
costuras reforçadas quíntuplas na aba, botões 
em metal para prender as laterais da aba a 
estrutura do chapéu, cordão de nylon par fixação 
a cabeça e cone plástico para posicionamento, 
para maior proteção, possui touca árabe nas 
laterais com comprimento abaixo do obro (30 
cm) fabricado no mesmo material e fechamento 
a frente com botão ou velcro. Material isento de 
certificado de aprovação junto ao MTE. 

UN 220 
ANDRESU

L 
ANDRESU

L 
 R$             

65,00  
 R$  

14.300,00  

31 

030.28.00531 - Proteção de membro inferior tipo 
perneira confeccionada em 3 camadas de 
laminado revestidas em PVC, forro em não 
tecido de poliéster, com três hastes de metal 
revestidas de polietileno embutidas na parte 
frontal, metatarso em três camadas de laminado 
de PVC, costuras em solda eletrônica, sem 
fechamento em velcro, utilizada para 
trabalhos de roçadas, poda e trabalhos onde 

UN 140 
JOG CA 
44208 

JOG CA 
44208 

 R$             
35,30  

 R$    
4.942,00  
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pode-se encontrar animais peçonhentos. Atender 
a norma ISO 16.661/2007 e certificação do MTE. 

33 

030.28.00534 - Protetor do sistema da visão tipo 
óculos de segurança com lente curvilínea, na cor 
incolor, constituído de armação e visor em 
policarbonato altamente resistente a risco, 
antiembaçante, suas hastes são do tipo 
espátula, seu formato e leveza proporcionam 
grande conforto ao usuário, protegem contra 
raios UVA e UVB. O produto deverá ser 
certificado junto ao MTE, fabricante possui 
certificações: ABNT NBR, ISO, ANSI.Z. 
87.1/2003. 

UN 110 
KALIPSO 
CA 11268 

KALIPSO 
CA 11268 

 R$             
10,00  

 R$    
1.100,00  

34 

030.28.00535 - Protetor do sistema da visão tipo 
óculos de segurança com lente curvilínea, na cor 
fumê, constituído de armação e visor em 
policarbonato altamente resistente a risco, 
antiembaçante, suas hastes são do tipo 
espátula, seu formato e leveza proporcionam 
grande conforto ao usuário, protegem contra 
raios UVA e UVB. O produto deverá ser 
certificado junto ao MTE, fabricante possui 
certificações: ABNT NBR, ISO, ANSI.Z. 
87.1/2003. 

UN 105 
KALIPSO 
CA 11268 

KALIPSO 
CA 11268 

 R$             
10,00  

 R$    
1.050,00  

35 

030.28.00536 - "Protetor do sistema da visão tipo 
óculos de segurança, com lentes em 
policarbonato com proteção lateral, na cor 
INCOLOR, com proteção lateral, apresenta duas 
hastes ajustáveis. Hastes confeccionadas em 
nylon com movimento telescópico, melhorando a 
adaptação ao rosto do usuário, protegem contra 
raios UVA e UVB. Produzidos de acordo com a 
norma ANSI Z87.1/2003.  Indicado para proteção 
dos olhos contra partículas volantes 
multidirecionais, com proteção frontal, lateral e 
superior. Material deve possuir CERTIFICADO 
DE APROVAÇÃO junto ao MTE. 
" 

UN 120 
POLIFER 
CA 34082 

POLIFER 
CA 34082 

 R$               
7,93  

 R$       
951,60  

36 

030.28.00537 - Protetor do sistema da visão tipo 
óculos de segurança, com lentes em 
policarbonato com proteção lateral, na cor 
FUMÊ, com proteção lateral, apresenta duas 
hastes ajustáveis. Hastes confeccionadas em 
nylon com movimento telescópico, melhorando a 
adaptação ao rosto do usuário, protegem contra 
raios UVA e UVB.  Hastes confeccionadas em 
nylon com movimento telescópico, melhorando a 
adaptação ao rosto do usuário. Produzidos de 
acordo com a norma ANSI Z87.1/2003.  Indicado 
para proteção dos olhos contra partículas 
volantes multidirecionais, com proteção frontal, 
lateral e superior. Material deve possuir 
CERTIFICADO DE APROVAÇÃO junto ao MTE. 

UN 110 
POLIFER 
CA 34082 

POLIFER 
CA 34082 

 R$               
7,93  

 R$       
872,30  

37 

030.28.00538 - Óculos de segurança, modelo 
ampla-visão, constituídos de armação 
confeccionada em uma única peça de 
polipropileno na cor cinza, anti embaçante, 
recoberta com borracha macia, com sistema de 
ventilação indireta. O ajuste à face do usuário é 
feito através de um tirante elástico, dotado de 
presilhas plásticas nas extremidades que se 
encaixam em outras presilhas localizadas nas 
extremidades da armação e visor de 
policarbonato incolor ou cinza. O modelo deve 
cobrir toda a região em torno dos olhos do 
usuário. Suas peças devem ser removíveis 
facilitando a reposição durante o uso.  Material 
com CERTIFICADO DE APROVAÇÃO junto ao 
MTE. 

UN 22 
DANNY CA 

19628 
DANNY CA 

19628 
 R$             

40,00  
 R$       

880,00  
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38 

030.28.00541 - Fita de isolamento de área, em 
material plástico tipo polietileno, sem adesivo, 
alternando as cores amarelo e preto (zebrada), 
com espessura mínima de 0,06mm e largura de 
7 cm, material em rolo de 100 metros. Este 
produto é isento de certificação junto ao MTE. 

UN 310 
PLASTCO

R 
PLASTCO

R 
 R$               
9,60  

 R$    
2.976,00  

41 

030.28.00547 - PROTEÇÃO DE MEMBRO 
INFERIOR CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO 
BOTINA MODELO BLATT, em couro tipo raspa 
curtido ao cromo, cor preto, dorso em courvim 
com espuma em PU e forrado em não tecido, 
forração interna totalmente em não tecido com 
manta dublada, possuir costuras simples, duplas 
e quádruplas, palmilha de montagem sintética 
sistema "Strobel", este modelo não possui 
palmilha de conforto em EVA antimicrobiana 
porem deve compor o produto palmilha como 
acessório, solado bidensidade em duas camadas 
de PU expandido injetado direto no cabedal, 
biqueira plástica somente para conformação, 
calce rápido com fechamento em elástico lateral, 
contraforte em material resinado 
termoconformado, numeração disponível do 34 
ao 46. Ter certificado junto ao MTE,  fabricante 
com certificações ISO e possui certificações: 
ABNT ISO 9001, ABNT NBR ISO 20.344/2008, 
ABNT NBR ISO 20.347/2008. 

PAR 240 
FSEG CA 

44639 
FSEG CA 

44639 
 R$             

63,60  
 R$  

15.264,00  

42 

030.28.00548 - PROTEÇÃO DE MEMBRO 
INFERIOR, calçado de segurança tipo tênis em 
tecido microfibra hidrofugada na cor branca com 
acabamento em PU, sistema calce rápido; com 
numeração disponível do 33 ao 47, solado em 
duas camadas de PU bidensidade, óleo 
resistente, injetado diretamente no cabedal, 
biqueira plástica somente para conformação, 
palmilha de montagem em material sintético 
"sistema Strobel", possuir palmilha de conforto 
em EVA antimicrobiana, cabedal resistente a 
penetração e absorção de água (WRU), Possui 
certificações junto ao MTE e atender a NR32, o 
fabricante deve possuir: ABNT NBR ISO 
20345:2008 

PAR 5 
MARLUVA

S CA 
31395 

MARLUVA
S CA 
31395 

 R$           
151,63  

 R$       
758,15  

43 

030.28.00549 - PROTEÇÃO DE MEMBRO 
SUPERIOR TIPO LUVA DE SEGURANÇA EM 
PVC COM SUPORTE TÊXTIL EM ALGODÃO, 
punho reto com 27 cm de comprimento, palma e 
dorso antiderrapante. Cor preta, tamanhos M, G 
e XG. Proteção das mãos do usuário contra 
agentes abrasivos, escoriantes, cortantes, 
perfurantes e contra agentes químicos tais como 
classe A - tipo 1: agressivos ácidos, tipo 2: 
agressivos básicos; classe B - detergentes, 
sabões, amoníaco e similares e classe C - tipo 3: 
álcoois. Recomendada para o manuseio de 
produtos químicos, óleos e graxas, peças 
abrasivas e manutenção predial. Luvas testadas 
no IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas) sob 
a norma EN 388/2003 e aprovada para proteção 
das mãos do usuário contra agentes abrasivos, 
escoriantes, cortantes e perfurantes, com níveis 
de desempenho 4121, onde: 4 Resistência a 
abrasão, 1 Resistência ao corte por lâmina, 2 
Resistência ao rasgamento e 1 Resistência a 
perfuração por punção. Material deve possuir 
CERTIFICADO DE APROVAÇÃO junto ao MTE. 

PAR 40 
SAFEX CA 

41460 
SAFEX CA 

41460 
 R$             

13,63  
 R$       

545,20  

45 

030.28.00551 - PROTEÇÃO DE MEMBRO 
SUPERIOR TIPO LUVA, totalmente em borracha 
natural, cor borracha natural, confeccionada em 
borracha natural 100%, punho longo referencia 

PAR 130 
VOLK CA 

15100 
VOLK CA 

15100 
 R$             

14,30  
 R$    

1.859,00  
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39 cm (tamanho 10") e fechamento do punho 
para evitar contaminação do usuário, palma da 
mão antiderrapante, espessura 0,70 mm 
internamente Clorinada, tamanhos P (7), M (8), 
G (9) e GG (10). Conforme EN 420:2003,BS EN 
388:2003,MT 11:1977e certificado de aprovação 
do MTE. 

46 

030.28.00552 - VESTIMENTA DE PROTEÇÃO 
TIPO CONJUNTO IMPERMEÁVEL DE 
SEGURANÇA, confeccionado em tecido 100% 
algodão hidrorrepelente, formado por japona 
com mangas longas, de vestir pela cabeça, com 
touca árabe, com visor de acetato ajuste em 
velcro. Calça com elástico no cós ou ajuste na 
cintura com tiras ou cordonel, elástico nas barras 
e avental impermeável para manipulação de 
produtos químicos. Conjunto: japona, calça, 
touca árabe, viseira e avental. Material deve 
possuir CERTIFICADO DE APROVAÇÂO junto 
ao MTE. 

UN 50 
PRIME CA 

17459 
PRIME CA 

17459 
 R$             

81,00  
 R$    

4.050,00  

51 

030.28.00573 - Proteção de membro superior 
tipo luva tricotada com fios sintéticos; sem 
costura; revestida na face palmar, dedos e 
pontas dos dedos com poliuretano; punho com 
elastano; cor preta. Tamanhos EP, P, M, G e 
EG. O EPI obteve resultado de níveis de 
desempenho 3121 para BS EN 388:2003, com 
valores variando de 0 (zero) a 4 (quatro) para 
abrasão, rasgamento e perfuração e 0 (zero) a 5 
(cinco) para corte, sendo 0 (zero) o pior 
resultado, em que: 3 - resistência à abrasão; 1 - 
resistência ao corte por lâmina; 2 - resistência ao 
rasgamento; 1 - resistência à perfuração por 
punção. Conforme BS EN 420:2003 + A1:2009 e 
BS EN 388:2003. Material deve possuir 
CERTIFICADO DE APROVAÇÂO junto ao MTE. 

PAR 50 
VOLK CA 

30916 
VOLK CA 

30916 
 R$               
5,00  

 R$       
250,00  

52 

030.28.00635 - Proteção do tronco do usuário, 
avental de segurança confeccionado em couro 
tipo raspa, com fechamento lateral em tiras de 
couro e fivelas de metal para ajustes 
lateralmente e pescoço, conforme NBR 
13335/01, com passador no pescoço em tiras do 
mesmo material, medindo 120x60cm, avental em 
material sem emenda, cor de couro, normas ISO 
11611:2007. Material deve possuir 
CERTIFICADO DE APROVAÇÂO junto ao MTE. 

UN 80 
ZANEL CA 

13989 
ZANEL CA 

13989 
 R$             

36,30  
 R$    

2.904,00  

53 

030.09.04237 - CREME DE PROTEÇÃO PARA 
A PELE - Creme protetor para a pele, tipo luva 
para proteção contra agentes químicos da classe 
3: creme protetor para a pele resistente à água, 
óleo, pintura e cola, tintas, solventes (querosene, 
aguarraz) e substâncias similares, óleos, graxas, 
cimentos, colas, pós, resinas e outros produtos. 
Possuir Certificado por INMETRO e ANVISA. 
Certificado de aprovação junto ao MTE. 

UN 15 
NUTRIEX 
CA 42803 

NUTRIEX 
CA 42803 

 R$             
12,30  

 R$       
184,50  

54 

030.09.04242 - Repelente spray contra insetos, 
em embalagem com “SPRAY” 
dermatologicamente testado, conteúdo de 160 
ml, atóxico, indicado para trabalhadores 
expostos a picada de inseto, conforme 
exigências de segurança RDC 30/12 da ANVISA, 
Sociedade Brasileira de Dermatologia, produto 
isento de certificado de aprovação junto ao MTE. 

UN 100 

SAI 
INSETO 
ANVISA 

291200035 

SAI 
INSETO 
ANVISA 

291200035 

 R$             
12,00  

 R$    
1.200,00  

56 

030.28.00533 - Proteção do tronco contra 
umidade, tipo capa de chuva impermeável em 
laminado de PVC, sem forro, transparente, 
medindo 1,40cm X 0,70cm, com mangas longas, 
fechamento através de botões, costuras de solda 
eletrônica. Material com CERTIFICADO DE 

UN 150 
BRASCAM

P CA 
28450 

BRASCAM
P CA 
28450 

 R$             
23,30  

 R$    
3.495,00  
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APROVAÇÂO junto ao MTE. 

57 

030.28.00545 - Luva de cobertura para luva de 
alta tensão, confeccionada em vaqueta integral 
curtida ao cromo, com punho 15 cm em raspa de 
couro curtido ao cromo e com protetor de artéria. 
Tira de reforço externo entre o polegar e 
indicador do mesmo material, reforço meia lua 
no punho e tira e fivela plástica para ajuste no 
dorso. Material deve possuir CERTIFICADO DE 
APROVAÇÃO junto ao MTE. Deve ser 
compatível com o item 030.28.00546. 

PAR 5 
EBENEZE

R CA 
29011 

EBENEZE
R CA 
29011 

 R$             
34,50  

 R$       
172,50  

58 

030.44.00203 - Colete de sinalização de alta 
visibilidade, confeccionado em tecido 
fluorescente 100% poliéster laranja, combinado 
com faixas retrorrefletivas repelentes de água 
em X com paralelas horizontais nas costas, 
verticais e horizontais na parte frontal, 
fechamento frontal em zíper e sem bolso. 
Tamanhos M, G, XG. Fornece visibilidade 360 
graus dia e noite, em conformidade com a norma 
NBR15292. Este produto é isento de certificação 
junto ao MTE. 

UN 60 
SUPERSA

FE 
TY 

SUPERSA
FE 
TY 

 R$             
28,00  

 R$    
1.680,00  

VALOR TOTAL DESTA ATA R$ 160.496,99 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 

1.1. – A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 

12 (DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE EQUIPAMENTOS DE 

PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI’S), DESTINADOS ÀS SECRETARIAS DA PREFEITURA 

MUNICIPAL DE REGISTRO/SP, na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, através de 

Sistema de Registro de Preços (SRP). 

 

1.2. – A presente licitação visa o Registro de Preços para contratações frequentes e de 

forma parcelada, conforme necessidade da Prefeitura Municipal de Registro, nos termos do 

artigo 3º, inciso I do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, podendo a formalização da 

Ata de Registro de Preços se dar na forma do § 4º do artigo 62 da Lei Federal nº 

8.666/1993. 

 

1.3. – As quantidades estimadas servem apenas como informação aos interessados, e pelo 

próprio Sistema de Registro de Preços, a Administração não se obrigará a contratar 

quantidades mínimas. A Contratada/Detentora da Ata deverá executar as quantidades 

solicitadas pelo Contratante/Órgão Gerenciador, não sendo admitidos faturamentos 

mínimos. Findo o processo licitatório, a Administração não terá obrigatoriedade em 

contratar. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS 

 

2.1. – O Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses. A vigência da Ata de 

Registro de Preços ficará condicionada à data da sua assinatura e à validade do presente 

Registro de Preços, (14/10/2021 a 13/10/2022), durante o qual o ÓRGÃO GERENCIADOR 

não será obrigado a contratar os serviços referido na CLÁUSULA PRIMEIRA 

exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo mediante outra 
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licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recursos ou indenização de qualquer 

espécie às empresas detentoras, ou, cancelar a Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses 

legalmente previstas para tanto, garantidos ao DETENTOR DA ATA, neste caso, o 

contraditório e a ampla defesa. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE ENTREGA 

DOS PRODUTOS 

 

3.1. – As notas de empenho serão emitidas conforme a necessidade das secretarias 

requisitantes e as entregas realizadas parceladamente conforme indicações destas. 

 

3.1.1. – O fornecimento dos produtos, cujos preços serão registrados pelo presente 

procedimento, deverá ser realizado mediante apresentação da Nota de Empenho ou Pedido 

Parcial expedida pela Prefeitura Municipal de Registro. 

 

3.2. – Os produtos deverão ser entregues no prazo de até 10 (dez) dias úteis a contar do 

recebimento da nota de empenho, nos endereços indicados pelas secretarias. 

 

3.2.1. – Os locais de entrega poderão ser alterados conforme indicação das secretarias 

requisitantes. 

 

3.3. – A CONTRATADA obriga-se a fornecer os produtos de acordo com as 

especificações constantes no Termo de Referência – ANEXO I, amostras e catálogos 

apresentados, com prazo de validade do Certificado de Aprovação de no mínimo 06 

(seis) meses, contados a partir da data da entrega. 

 

3.3.1. – Para os produtos que não possuem Certificado de Aprovação, será 

considerado o prazo de validade de no mínimo de 06 (seis) meses contados a partir 

da data da entrega. 

 

3.4. – Todos os produtos deverão constar em sua embalagem: procedência, instruções de 

uso do produto, modelo, marca, fabricante, responsável técnico, INMETRO, nº do lote, data 

de fabricação e validade mínima, conforme especificação de cada item, a partir da data da 

entrega, nos casos em que for necessário. 

 

3.5. – Os produtos deverão ser entregues e descarregados por funcionários da empresa 

Contratada, no local indicado pela Secretaria interessada, no horário das 8h30min às 

11h00min e das 13h30min às 16h30min, correndo por conta do fornecedor as despesas 

decorrentes de embalagem, frete, carga e descarga, seguros, mão-de-obra, etc. 

 

3.5.1. – Os materiais/produtos deverão ser entregues no local indicado, livres e 

desembaraçados com o transporte desde a origem até o destino final. Qualquer custo 

referente a tais serviços, bem como qualquer despesa inerente ao processo de logística 

para entrega ficará sob a responsabilidade da licitante vencedora. 

 

3.6. – Fica reservado à Secretaria interessada o direito de não proceder o recebimento, caso 

os produtos não se encontrem em condições satisfatórias, contendo marcas divergentes das 
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cotadas e especificações divergentes das amostras ou outro documento complementar 

apresentado, qualidade e/ou quantidades inferiores. Devendo a empresa vencedora 

responsabilizar-se pela troca e/ou complementação dos mesmos, no prazo de 02 (dois) 

dias. 

 

3.7. – No ato da entrega, caso os produtos cotados tenham saído de linha, deverão ser 

entregues aqueles que substituíram os antigos modelos, ou seja, os mais 

atualizados/superiores, existentes no mercado, sem ensejar ônus para a Prefeitura 

Municipal de Registro, devendo ser fornecidos os respectivos comprovantes sobre a 

descontinuidade dos produtos. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO 

 

4.1. – O objeto da presente licitação será recebido provisoriamente, para conferência e 

fiscalização de sua qualidade e conformidade com a proposta da DETENTORA DA ATA e o 

presente Edital e seus anexos, podendo a PREFEITURA, em seu exclusivo entendimento, 

determinar a substituição, assim também, como sua complementação, caso não estejam em 

números efetivamente contratados. O objeto deverá ser executado, nos locais e endereços 

indicados, de acordo com a Cláusula Terceira desta Ata de Registro de Preços. 

 

4.2. – As Secretarias Municipais poderão estar devidamente assessorada por uma 

Comissão Técnica Especializada ou Profissional Técnico(s) Especializado(s) Externo(s), 

indicado pela Prefeitura Municipal de Registro, especialmente formada para apoio e análise 

dos materiais entregues. 

 

4.3. – Só será recebido definitivamente o objeto que estiver de acordo com as 

especificações do edital, superando a fase de fiscalização. 

 

4.3.1. – Considera-se definitivamente recebido se, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, 

inclusive, após o recebimento provisório, a PREFEITURA não houver se manifestado 

quanto à recusa do mesmo. 

 

4.3.2. – A comprovação do recebimento definitivo se fará mediante assinatura do funcionário 

responsável no verso da Nota Fiscal, que posteriormente deverá encaminhá-la para 

pagamento junto a Secretaria de Fazenda e Orçamento. Constatada irregularidade, a 

empresa será notificada para regularização, e a nota fiscal será devolvida à DETENTORA 

DA ATA. 

 

4.4. – Não obstante o fato de a DETENTORA DA ATA ser a única e exclusiva responsável 

pela entrega dos produtos, objeto desta licitação, a Secretaria Municipal requisitante, 

através do(a) Senhor(a) Secretário(a) ou pessoa responsável por ele(a) indicado(a), sem 

restringir a plenitude dessa responsabilidade, exercerá a mais ampla e completa fiscalização 

da sua execução, com autoridade para exercer toda e qualquer ação de orientação geral e 

controle. 

 

4.4.1. – Compete à fiscalização designada pela Prefeitura, entre outras atribuições: 
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a) Ordenar à licitante vencedora corrigir quando do fornecimento, ocorrer imperfeições ou 

desacordos com as especificações e exigências do edital; 

 

b) Encaminhar à Prefeitura o documento no qual relacione as ocorrências que impliquem em 

multas a serem aplicadas à licitante vencedora. 

 

4.4.2. – A ação da fiscalização não exime a licitante vencedora de suas responsabilidades 

contratuais. 

 

4.4.3. – O objeto retido na fiscalização será rejeitado e devolvido, correndo às expensas da 

DETENTORA DA ATA o custo das providências quanto à sua retirada e/ou substituição em 

prazo fixado pela PREFEITURA, sendo que, no bem/serviço substituído, será realizada a 

mesma fiscalização. 

 

4.4.4. – A recusa do objeto no processo de fiscalização interrompe o prazo de pagamento, 

voltando a correr em sua totalidade a partir da data em que o mesmo for substituído ou tiver 

sido aprovado. Ocorrendo tal interrupção, independentemente do número de vezes que o 

objeto for recusado no recebimento provisório e houver a necessidade de sua substituição. 

 

4.4.5. – A Secretaria Municipal requisitante notificará a contratada por escrito, dentro do 

prazo máximo de até 15 (quinze) dias úteis, a partir do recebimento dos materiais, sobre os 

itens que deverão ser substituídos, para que a troca ocorra nas condições estabelecidas no 

subitem 4.10. 

 

4.4.6. – Caberá à contratada arcar com as despesas de embalagem, frete e despachos 

inerentes aos itens a serem substituídos, inclusive seguro. 

 

4.5. – O uso pela PREFEITURA de parte do objeto ou de sua totalidade antes de ocorrido o 

prazo para recebimento definitivo, por razões de seu exclusivo interesse e necessidade, não 

importará na assertiva de que a PREFEITURA efetuou o recebimento definitivo e nem 

exonerará a DETENTORA DA ATA das obrigações de reparar danos eventuais ocorridos 

pelo uso do referido objeto. 

 

4.6. – O recebimento definitivo não implica na falta de responsabilização da DETENTORA 

DA ATA pelos prejuízos que o produto fornecido venha causar a PREFEITURA OU A 

TERCEIROS. 

 

4.7. – A PREFEITURA se reserva o direito de proibir, rejeitar, vedar e outras providências 

mais adotar para perfeita execução da Ata de Registro de Preços, arcando a DETENTORA 

DA ATA com todos os ônus decorrentes da atividade fiscalizadora da PREFEITURA. 

 

4.8. – O recebimento pela PREFEITURA, provisório ou definitivo do objeto licitado, não 

exclui ou isenta a DETENTORA DA ATA da responsabilidade civil prevista no Código Civil 

Brasileiro, no Código de Defesa do Consumidor e demais legislações correlatas, que 

perdurará pelo prazo e nas condições fixadas na lei. 
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4.9. – A Administração poderá obrigar a Detentora da Ata a corrigir ou substituir, às suas 

expensas, no todo ou em parte, o objeto da Ata de Registro de Preços, se verificar 

incorreções relacionados à quantidade e qualidade do objeto contratado. 

 

4.10. – Constatadas irregularidades no objeto contratual, o ÓRGÃO GERENCIADOR 

poderá: 

 

a) Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua 

substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

 

b) Na hipótese de substituição/complementação/refazimento, a DETENTORA DA ATA 

deverá fazê-la no prazo de 02 (dois) dias, contado da notificação por escrito e/ou contato 

telefônico, mantido o preço inicialmente contratado. A não 

substituição/complementação/refazimento no prazo estabelecido constitui motivo para o 

cancelamento da Ata de Registro de Preços, assim também como possível aplicação de 

penalidades. 

 

c) Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua 

complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA GARANTIA 

 

5.1. – O objeto do presente processo tem garantia quanto a vícios ocultos e aparentes ou 

defeitos da coisa, devendo o licitante vencedor eliminá-los às próprias expensas, sob pena 

de incidir em inexecução contratual. Ficando responsável por todos os encargos decorrentes 

disso, incluindo a remoção e devolução do objeto licitado, após, sanadas os problemas que 

se fizeram necessária o uso da garantia. 

 

5.2. – Nos termos do artigo 3º combinado com o artigo 39, inciso VIII da Lei nº 8.078, de 11 

de setembro de 1990 – Código de Defesa do Consumidor, é vedado o fornecimento de 

qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais 

competentes ou, se as normas especificadas não existirem, pela Associação Brasileira de 

Normas Técnicas ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, 

Normatização e Qualidade Industrial (CONMETRO).  

 

5.3. – A contratada obriga-se a oferecer garantia para os equipamentos/produtos, pelo 

período mínimo especificado no próprio descritivo do edital, ou, em caso de ausência desta 

informação, por período mínimo de 12 (doze) meses a contar da data de entrega deles, 

ressalvados os casos em que estejam especificados no descritivo do item ou que seja 

estabelecido pela lei, fabricante ou pelo próprio fornecedor, devendo neste último caso, ser 

especificado o prazo na proposta. A contratada obrigar-se-á a demonstrar as informações 

corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, 

qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre 

outros dados. A DETENTORA DA ATA obrigar-se-á, ainda, a repassar à PREFEITURA 

MUNICIPAL DE REGISTRO o prazo de garantia ofertado pelo fabricante dos produtos, caso 

este seja maior que o prazo mínimo estipulado neste item. 
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5.3.1. – Faculta-se à PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, checar junto aos 

fabricantes, os prazos de garantia dos produtos, constituindo inadimplência contratual o fato 

de a DETENTORA DA ATA oferecer garantia com prazos inferiores aos utilizados pelos 

fabricantes. 

 

5.4. – Compreende-se como garantia a manutenção corretiva ou troca do produto (em caso 

de impossibilidade de manutenção), inclusive com a retirada, devolução e o transporte do 

produto, a troca de peças, que garanta o seu pleno e original funcionamento, tudo sem 

custos adicionais à Prefeitura Municipal de Registro nos casos em que comprovadamente 

não tenha havido mau uso.  

 

5.4.1. – A garantia compreenderá, inclusive, os casos em que o produto perca a sua 

condição originalmente contratada, não decorrente de mau uso, como por exemplo: 

deformação da estrutura ocasionada pelo transporte. 

 

5.5. – A licitante vencedora, obrigatoriamente, deverá garantir assistência técnica 

comprovada e autorizada pelo fabricante, para os produtos, principalmente no fornecimento 

de peças, através de representante(s) credenciado(s), pelo período de garantia previsto no 

subitem 5.3. 

 

5.6. – Durante o período da garantia, a mesma deverá ser prestada sem quaisquer ônus à 

Prefeitura Municipal de Registro. 

 

5.7. – A manutenção do equipamento, não deverá ultrapassar o período de 30 (trinta) dias. 

Após este prazo, a DETENTORA DA ATA deverá entregar novo equipamento ao ÓRGÃO 

GERENCIADOR. 

 

5.8. – No que couber, aplica-se a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 – Código de 

Defesa do Consumidor. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA FORMA DE PAGAMENTO 

 

6.1. – A Nota Fiscal/Fatura emitida pela Detentora da Ata deverá ser entregue juntamente 

com os produtos, no local indicado pela Secretaria solicitante. O documento fiscal deverá 

ser do estabelecimento que apresentou a proposta vencedora da licitação. 

 

6.2. – A Nota Fiscal/Fatura deverá indicar o número da Nota de Empenho/Nota de 

Empenho Parcial. 

 

6.3. – O pagamento da Nota Fiscal somente será efetuado conforme cronograma da 

Secretaria Municipal de Fazenda e Orçamento (ANEXO VII do Edital), desde que a 

referida fatura seja entregue na Secretaria Municipal de Fazenda e Orçamento, 

devidamente atestada pela Secretaria solicitante. 

 

6.3.1. – As datas relacionadas no cronograma poderão sofrer alterações, podendo ocorrer 

antecipações ou atrasos de acordo com cada mês. 
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6.4. – A DETENTORA DA ATA não poderá protocolizar a Nota Fiscal/Fatura antes do 

recebimento do objeto por parte do ÓRGÃO GERENCIADOR. 

 

6.5. – As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à 

DETENTORA DA ATA e seu vencimento ocorrerá obedecendo ao cronograma acima 

citado. 

 

6.6. – Caso o dia do pagamento coincida aos sábados, domingos, feriados ou pontos 

facultativos, o mesmo será efetuado no primeiro dia útil subsequente sem qualquer 

incidência de correção monetária. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA ALTERAÇÃO 

 

7.1. – A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições 

contidas no Art. 65 da Lei nº 8.666/93. 

 

7.1.1. – O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles 

praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo à 

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO promover as necessárias negociações junto aos 

fornecedores. 

 

7.1.2. – Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se 

superior ao preço praticado no mercado, a PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 

deverá: 

 

a) Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação 

ao praticado no mercado; 

 

b) Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; 

 

c) Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 

 

7.1.3. – Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o 

fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o 

compromisso, a PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO poderá: 

 

a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do 

pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos 

motivos e comprovantes apresentados; 

 

b) Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação, sendo 

acionado primeiramente o cadastro de reserva e posteriormente os demais licitantes pela 

ordem de seus preços registrados; 

 

c) Não logrando êxito nas negociações, a PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 

cancelará o item objeto do preço negociado. 
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7.1.4. – Não havendo êxito nas negociações, a PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 

deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis 

para obtenção da contratação mais vantajosa. 

 

7.1.5. – A Administração não se obriga a utilizar a Ata de Registro de Preços se durante a 

vigência constatar que os preços registrados estiverem superiores aos praticados no 

mercado, nas mesmas especificações e condições da Ata de Registro de Preços, bem como 

nos casos que a sua utilização se mostrar antieconômica ou o objeto desnecessário. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DO CRITÉRIO DE REVISÃO 

 

8.1. – A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual 

redução daqueles praticados no mercado, cabendo ao órgão ou entidade responsável 

convocar os fornecedores registrados para negociação dos valores, conforme Decreto 

Municipal nº 269/2020. 

 

CLÁUSULA NONA – DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES 

 

9.1. – DOS DIREITOS 

 

9.1.1. – Constituem direitos do ÓRGÃO GERENCIADOR receber o objeto nas condições 

avençadas e da DETENTORA DA ATA perceber o valor ajustado na forma e no prazo 

convencionados. 

 

9.2. – DAS OBRIGAÇÕES 

 

9.2.1. – Constituem obrigações do ÓRGÃO GERENCIADOR: 

 

a) Efetuar o pagamento ajustado; 

 

b) Dar à DETENTORA DA ATA as condições necessárias à regular execução da Ata de 

Registro de Preços; 

 

c) Prestar à DETENTORA DA ATA todos os esclarecimentos necessários para a entrega 

dos produtos; 

 

d) Notificar por escrito à DETENTORA DA ATA a ocorrência de eventuais imperfeições no 

curso do fornecimento dos produtos, fixando prazo para a sua correção, bem como 

comunicar à mesma com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, das 

necessidades supervenientes porventura ocorridas, para o perfeito cumprimento do objeto 

deste instrumento; 

 

e) Comunicar a DETENTORA DA ATA, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) 

horas, das necessidades supervenientes porventura ocorridas, para o perfeito cumprimento 

do objeto deste instrumento; 

 

f) Acompanhar e fiscalizar a entrega dos produtos; 
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g) Fornecer Atestados de Capacidade Técnica quando solicitado, desde que atendidas às 

obrigações contratuais. 

 

9.2.2. – Constituem obrigações da DETENTORA DA ATA: 

 

a) Executar o objeto desta licitação de acordo com as especificações e condições do Edital 

de licitação e ANEXO I, responsabilizando-se pela exatidão do fornecimento dos produtos, 

obrigando-se a reparar, exclusivamente às suas custas, todos os defeitos, erros, falhas, 

omissões e quaisquer outras irregularidades; 

 

b) Prestar garantia pelo prazo ofertado na proposta, a partir do termo de aceite, dos itens, 

durante o qual correrão por sua conta todas as despesas de qualquer natureza; 

 

c) Prover o adequado transporte dos produtos de acordo com as legislações vigentes; 

 

d) Manter durante toda a execução da Ata de Registro de Preços, compatibilidade com as 

obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação; 

 

e) Apresentar durante a execução da Ata de Registro de Preços, se solicitado, documentos 

que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor, quanto as obrigações assumidas na 

presente licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, 

fiscais e comerciais; 

 

f) Assumir inteira responsabilidade pelas obrigações fiscais decorrentes da Ata de Registro 

de Preços; 

 

g) Comunicar ao ÓRGÃO GERENCIADOR no prazo de 48 (quarenta e oito) horas qualquer 

ocorrência anormal que impeça a entrega dos produtos; 

 

h) Cumprir todas as orientações do ÓRGÃO GERENCIADOR para o fiel cumprimento do 

objeto licitado; 

 

i) Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte do ÓRGÃO GERENCIADOR, 

prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações, caso ocorram; 

 

j) Obedecer aos prazos estipulados e as quantidades solicitadas dos itens, e cumprir todas 

as exigências constantes no Edital e Ata de Registro de Preços; 

 

k) Arcar com todos os custos de reposição ou refazimento nos casos em que os produtos 

não tenham sido satisfatórios ou não atenderem as condições editalícias; 

 

l) Arcar com todos os tributos que incidam ou venham incidir, direta ou indiretamente, sobre 

o fornecimento dos produtos; 
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m) A DETENTORA DA ATA assume como exclusivamente seus, os riscos e as despesas 

decorrentes da boa e perfeita execução das obrigações contratadas. Responsabiliza-se, 

também, pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, prepostos ou 

subordinados, e, ainda, por quaisquer prejuízos que sejam causados ao ÓRGÃO 

GERENCIADOR ou a terceiros na execução desta Ata de Registro de Preços; 

 

n) Obedecer aos prazos estipulados e as quantidades solicitadas dos itens, e cumprir todas 

as exigências constantes no edital e Ata de Registro de Preços; 

 

o) Os direitos ou obrigações vinculados à legislação fiscal, tributária, trabalhista, 

previdenciária ou securitária decorrente da execução da presente Ata de Registro de 

Preços, são de cumprimento e responsabilidade exclusivas da Detentora da Ata, devendo 

esta apresentar durante o fornecimento dos produtos, se solicitado, documentos que 

comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto as obrigações assumidas na 

presente licitação, em especial, relativas a encargos sociais, trabalhistas, de seguro de 

acidentes, impostos, contribuições previdenciárias, tributários, fiscais, segurança no 

trabalho, comerciais e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos serviços 

executados por seus empregados, uma vez que os mesmos não têm nenhum vínculo 

empregatício com a Prefeitura. 

 

p) Reconhecer por este instrumento que é única e exclusiva responsável por danos ou 

prejuízos que possam causar à Prefeitura ou a terceiros, correndo às suas expensas, sem 

quaisquer ônus para a Prefeitura, os respectivos ressarcimentos ou indenizações, nos 

termos do Código Civil Brasileiro e legislação pertinente. 

 

q) Não transferir, total ou parcialmente, o objeto desta Ata de Registro de Preços para 

terceiros. A Prefeitura não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de 

responsabilidade da DETENTORA DA ATA para outros. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

10.1. – Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o 

licitante/adjudicatário que:  

 

10.1.1. – não assinar a Ata de Registro de Preços ou aceitar/retirar o instrumento 

equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;  

 

10.1.2. – não assinar a Ata de Registro de Preços, quando cabível;  

 

10.1.3. – apresentar documentação falsa;  

 

10.1.4. – fazer declaração falsa; 

 

10.1.5. – deixar de entregar os documentos exigidos no certame;  

 

10.1.6. – ensejar o retardamento da execução do objeto;  
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10.1.7. – não mantiver a proposta;  

 

10.1.8. – cometer fraude fiscal;  

 

10.1.9. – comportar-se de modo inidôneo; 

 

10.2. – Reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos arts. 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da 

Lei nº 8.666/93 e a apresentação, quando for o caso, de amostra falsificada ou deteriorada.  

 

10.3. – Também se considera comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa 

quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio 

entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase 

de lances.  

 

10.4. – O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos 

subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às 

seguintes sanções:  

 

10.4.1. – Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem 

prejuízos significativos ao objeto da contratação;  

 

10.4.2. – Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor da proposta do(s) item(s) 

prejudicado(s) pela conduta do licitante;  

 

10.4.3. – Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 

administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de 

até dois anos; 

 

10.4.4. – Impedimento de licitar e de contratar com o Município e descredenciamento, pelo 

prazo de até cinco anos;  

 

10.4.5. – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 

sempre que a Detentora da Ata ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;  

 

10.5. – A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.  

 

10.6. – Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela 

conduta do licitante, o Município poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, 

conforme artigo 419 do Código Civil.  

 

10.7. – A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, 

observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei 

nº 9.784, de 1999.  
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10.8. – A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 

gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 

Administração, observado o princípio da proporcionalidade.  

 

10.9. – As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas na 

Minuta da Ata de Registro de Preços anexa a este Edital. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE 

PREÇOS 

 

11.1. – A DETENTORA DA ATA terá seu registro cancelado quando: 
 
a) Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
 
b) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles 
praticados no mercado; 
 
c) Tiver presentes razões de interesse público. 
 
11.2. – O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a 
ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do ÓRGÃO 
GERENCIADOR. 
 
11.3. – A DETENTORA DA ATA poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço 
na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, 
decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado. 
 
11.4. – A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS poderá ser rescindida de pleno direito pela 
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, independente de interpelação ou notificação 
judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos: 
 
a) Inexecução parcial ou total da Ata de Registro de Preços; 
 
b) Inobservância de dispositivos legais; 
 
c) Dissolução de empresa Contratada; 
 
d) Nos demais casos previstos no artigo 78 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
11.5. – Nos casos de rescisão previstos em Lei, quando couber, a parte inadimplente será 
responsável pelo ressarcimento, a outra, dos eventuais prejuízos decorrentes da rescisão. 
 
11.6. – Por ato unilateral do ÓRGÃO GERENCIADOR, quando ocorrer o não cumprimento 
ou cumprimento irregular das cláusulas da Ata de Registro de Preços, especificações 
técnicas, projetos ou prazos, tal como: 
 
a) Descumprimento do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666/93 sem 
prejuízo das sanções penais cabíveis; 
 
b) Lentidão do seu cumprimento, levando o ÓRGÃO GERENCIADOR a comprovar a 
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impossibilidade da conclusão da execução dos serviços, nos prazos estipulados; 
 
c) Atraso injustificado na execução dos serviços; 
 
d) Paralisação da execução dos serviços e fornecimento dos produtos, sem justa causa e 
prévia comunicação ao ÓRGÃO GERENCIADOR; 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO 

 

12.1. – A presente Ata de Registro de Preços está vinculada ao Pregão Eletrônico nº 

058/2021 e à proposta da Detentora da Ata, fazendo parte integrante deste instrumento, 

como se transcrito estivessem literalmente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EFICÁCIA 

 

13.1. – A presente Ata de Registro de Preços somente terá eficácia após publicada a 

respectiva súmula na Imprensa Oficial. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO 

 

14.1. – Fica eleito o Foro da Comarca de Registro/SP para dirimir dúvidas ou questões 

oriundas da presente Ata de Registro de Preços. 

 

 

_____________________________ 

NILTON JOSÉ HIROTA DA SILVA 

Prefeito Municipal 

P/ Órgão Gerenciador 

_____________________________ 

ADEMIR PIZANI 

Representante legal 

P/ Detentor da Ata

 

Testemunhas: 

 

 

_____________________________ 

Daniel Aparecido dos Santos 

R.G.: 41.617.788-8 SSP/SP  

_____________________________ 

Matheus Eduardo de Pontes Pereira 

R.G.: 54.547.468.1 SSP/SP 

 

VISTO E APROVADO PELA ASSESSORIA JURÍDICA  
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