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Processo Licitatório nº 1489/2020 Pregão Presencial 040/2020 

 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 076/2020 

 

 

A presente Ata de Registro de Preços tem por objeto assegurar o compromisso de possível contratação entre o MUNICÍPIO 

DE MODELO, e a empresa RAFAEL KUHN EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº. 14.255.257/0001-07, com sede à Rua Sete 

de Setembro, 45, Centro, Saudades, Santa Catarina, CEP 89.868-000, neste ato representada pelo seu proprietário, o Sr. 

RAFAEL KUHN , aqui denominada simplesmente de DETENTORA, vencedora do processo licitatório nº 1595/2020, 

Pregão Presencial nº 044/2020 Para Registro de Preços, nos termos da Lei nº 10.520/02; aplicando-se subsidiariamente, a Lei 

nº 8.666/93 e as demais normas legais correlatas. 

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1. Constitui o objeto da presente ata a REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) PARA OS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, de acordo com o 

termo de referência, ANEXO I do edital, referente aos seguintes itens: 

 
Proponente 
vencedor 

Lote Item Descrição Marca Und. Qdt. Vlr unit. Vlr total 

RAFAEL KUHN 
EIRELI-ME  

1 1 PROTETOR AUDITIVO, do tipo inserção pré-
moldado com três flages de silicone na cor 
laranja, com ou sem cordão. Deverá ter 
Certificado de Aprovação Válido, com validade 
não inferior à 01 (um) ano da data de 
fabricação, aprovado para proteção do 
sistema auditivo do usuário contra níveis de 
pressão sonora superiores ao estabelecido na 
NR 15, Anexos I e II, com atenuação mínima de 
18dB. CA: 5745 OU SIMILAR OU DE MELHOR 
QUALIDADE.  

MAXXI  un 120 2,15 258,00 

RAFAEL KUHN 
EIRELI-ME 

1 2 PROTETOR AUDITIVO, do tipo concha, 
constituído por duas conchas em plásticos, 
apresentando almofadas de espuma em suas 
laterais e em seu interior, possui uma haste 
em plástico rígido almofadado e metal que 
mantém as conchas firmemente seladas 
contra a região das orelhas do usuário e que 
sustenta as conchas. Deverá ter Certificado de 
Aprovação Válido, com validade não inferior à 
01 (um) ano da data de fabricação, aprovado 
para proteção do sistema auditivo do usuário 
contra níveis de  pressão sonora superiores ao 
estabelecido na nr 15, anexos i e ii, com nível 
mínimo de atenuação de ruído de 21 dB. CA: 
14235 OU SIMILAR OU DEMELHOR 
QUALIDADE. 

AGENA  un 120 39,50 4.740,00 

RAFAEL KUHN 
EIRELI-ME 

1 3 ÓCULOS, com armação e visor confeccionados 
em uma única peça de policarbornato incolor, 
amarelo, cinza, verde, incolor com 
revestimento externo de filme prateado, 
verde claro tonalidade 3 e verde escuro 
tonalidade 5, com ponte e  apoio nasal 
injetado na mesma peça e hastes tipo 
espátula. As hastes são confeccionadas do 
mesmo material da lente e articuladas nas 
extremidades do visor por meio de parafusos 
metálicos. Deverá ter Certificado de 
Aprovação Válido, com validade não inferior à 
01 (um) ano da data de fabricação, aprovado 
para proteção dos olhos do usuário contra 
impactos de partículas volantes frontais e 
luminosidade intensa frontal no caso das 

FERREIRA 
MOLD  

un 264 2,88 760,32 



 

    

Rua do Comércio, nº 1.304, Centro, Modelo/SC, 89.872-000 – Fone: (49) 3365-3137 www.modelo.sc.gov.br    Fls. 2/6 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

MUNICÍPIO DE MODELO  CNPJ: 83.021.832/0001-11 

__________________________________________________________________________________ 

lentes cinza, verde, incolor espelhado, cinza 
espelhado, verde claro tonalidade 3.0 verde 
escuro tonalidade 5.0.  CA: 36032 OU SIMILAR 
OU DE MELHOR QUALIDADE. 

RAFAEL KUHN 
EIRELI-ME 

1 4 PROTETOR FACIAL de um suporte de material 
plástico rígido preto, que cobre a parte frontal 
do crânio do usuário e se estende até a parte 
lateral da cabeça, e um escudo de material 
plástico (policarbonato) incolor, com cerca de 
230 mm de largura e 155 mm de altura, 260 
mm de largura e 235 mm de altura, preso ao 
suporte preto por meio de três pinos plásticos. 
As extremidades do suporte preto são fixadas 
na Carneira e coroa de material plástico 
branco por meio de dois parafusos plásticos. O 
tamanho da carneira é regulável através de 
ajustes simples. A parte frontal da carneira é 
coberta com uma espuma para absorção de 
suor.  Deverá ter certificado de aprovação 
válido, com validade não inferior a 01 (um) ano 
da data de fabricação, aprovado para proteção 
dos olhos do usuário contra impactos de 
partículas volantes frontais. CA 1509 ou  
SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE 

DELTA  un 6 24,75 148,50 

RAFAEL KUHN 
EIRELI-ME 

1 5 LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES 
QUÍMICOS confeccionada em PVC, forrada, 
palma áspera, nos comprimentos 26 cm, 35 
cm, 56 cm e 70 cm. Deverá ter Certificado de 
Aprovação Válido, com validade não inferior à 
01 (um) ano da data de fabricação, aprovado 
para proteção das mãos contra agentes 
químicos tais como classe a – tipo 1: agressivos 
ácidos e tipo 2: agressivos básicos.    

VOLK  un 24 9,35 224,40 

RAFAEL KUHN 
EIRELI-ME 

1 6 RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA 
SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PATÍCULAS 
PFF2, classe s, confeccionada em quatro 
camadas, sendo: camada externa de fibras 
sintética de polipropileno; camada meio de 
fibra sintética estrutural; camada filtrante de 
fibra sintética com tratamento eletrostático; 
camada interna de fibra sintética de contato 
facial. Com tirantes de cabeça elástico para 
sustentação de peça facial, tira metálica para 
ajuste sobre o septo nasal e válvula de exação. 
Este equipamento deverá  aprestar o selo de 
marcação do Inmetro.  Deverá ter Certificado 
de Aprovação Válido, com validade não 
inferior à 01 (um) ano da data de fabricação, 
aprovado para proteção das vias respiratórias 
do usuário contra poeiras, névoas e fumos 
pff2). CA: 16366 OU SIMILAR OU DE MELHOR 
QUALIDADE 

PROTECFACE  un 174 2,55 443,70 

RAFAEL KUHN 
EIRELI-ME 

1 7 CREME PROTETOR DE SEGURANÇA, 
classificado no grupo 3, composto de: 
Glycerin, cetearylalcohol, paraffinumliquidum, 
ceteareth 20, 
methytlisothiazolinoneandmethylchloroisothi
azolinone, 
ethylhexylpalmitate,sodiumlaurylsulfate,polyt
ester- 7 60% 
andneopentylglycoldiheptanoate, fragance, 
4,4 –bis ( 4 amilino-6-morpholino-1,3,5-
triazin-2-ylamino) stilbene -2 – 
disulfonatedisodiumsalt, glycerylstearate, 
aqua. Deverá ter Certificado de Aprovação 
Válido, com validade não inferior à 01 (um) 

NUTRIEX  un 18 6,25 112,50 
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ano da data de fabricação, aprovado para 
proteção dos membros superiores do usuário 
contra riscos provenientes de produtos 
químicos (tolueno, xileno, benzina, 
querosene, aguarrás, thinner, metiletilcetona, 
gasolina,  óleo diesel, acetona, pós em geral, 
percloroetileno, cloreto de metileno, tintas, 
adesivos, ácido fosfórico diluído a 15%. Ácido 
clorídrico diluído a 15%. Acido sulfúrico diluído 
a 15% , acido acético diluído a 10%).  CA: 11070 
OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE 

RAFAEL KUHN 
EIRELI-ME 

1 8 VESTIMENTA TIPO AVENTAL confeccionado 
em raspa, tiras em raspas no pescoço e 
cintura, presas por meio de costuras para 
ajuste. Deverá ter Certificado de Aprovação 
Válido, com validade não inferior à 01 (um) 
ano da data de fabricação, aprovado para 
proteção do tronco do usuário contra, agentes 
térmicos (pequenas chamas e calor radiante) e 
contra agentes abrasivos, escoriantes e 
térmicos provenientes de operações de 
soldagem e processos similares.  CA: 31096 OU 
SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE. 

GABI  un 6 14,20 85,20 

RAFAEL KUHN 
EIRELI-ME 

1 9 CALÇADO TIPO BOTINA calçado de segurança 
tipo botina, fechamento em elástico, 
confeccionado em couro curtido ao cromo, 
palmilhas de montagem em não tecido 
montada pelo sistema strobel, solado de 
poliuretano bidensidade, com bico de aço. 
Deverá ter Certificado de Aprovação Válido, 
com validade não inferior à 01 (um) ano da 
data de fabricação, aprovado para proteção 
dos pés do usuário contra impactos de quedas 
de objetos sobre  os artelhos e contra agentes 
abrasivos e escoriantes. CA 28491 OU SIMILAR 
OU DE MELHOR QUALIDADE. 

CARTOM  un 324 40,20 13.024,8
0 

RAFAEL KUHN 
EIRELI-ME 

1 10 MANGOTE DE SEGURANÇA confeccionado em 
raspa, tiras em raspas presas por fivelas 
metálicas, para ajustes. Deverá ter Certificado 
de Aprovação Válido, com validade não 
inferior à 01 (um) ano da data de fabricação, 
aprovado para proteção do braço e antebraço 
do usuário contra agentes abrasivos, 
escoriantes e agentes térmicos provenientes 
de operações de soldagem e processos 
similares. CA: 16031 OU SIMILAR OU DE 
MELHOR QUALIDADE. 

KOCH  un 6 13,90 83,40 

RAFAEL KUHN 
EIRELI-ME 

1 12 CALÇADO TIPO BOTA ocupacional de uso 
profissional, tipo, bota PVC cano curto ou cano 
longo, impermeável, inteiro polimétrico, 
confeccionado em policloreto de vinila (PVC), 
sem biqueira, propriedades antiderrapantes, 
resistência a óleo combustível. Deverá ter 
Certificado de Aprovação Válido, com validade 
não inferior à 01 (um) ano da data de 
fabricação, Aprovado Para Proteção Dos Pés 
Do Usuário Contra Riscos De Natureza Leve E 
Contra UmidadeProveniente De Operações 
Com O Uso De Água. CA: 42291 OU SIMILAR 
OU DE MELHOR QUALIDADE 

GENOVA  un 102 22,10 2.254,20 

RAFAEL KUHN 
EIRELI-ME 

1 13 LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES 
MECÂNICOS E QUÍMICA confeccionadaem 
borracha nitrílica, interior liso, acabamento 
antiderrapante na palma, face palmar dos 
dedos e ponta dos dedos. Deverá ter 
Certificado de Aprovação Válido, com validade 

VOLK  un 96 5,25 504,00 
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não inferior à 01 (um) ano da data de 
fabricação, aprovado para proteção das mãos 
do usuário contra abrasivos, cortantes e 
perfurantes químicos (alcoóis primários (a), 
aminas (G), bases inorgânicas (K). 

RAFAEL KUHN 
EIRELI-ME 

1 14 LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES 
MECÂNICOS E QUÍMICOS confeccionada em 
látex nitrílico, com revestimento interno em 
flocos de algodão, antiderrapante na 
palma,face palmar e pontados dedos. Deverá 
ter Certificado de Aprovação Válido, com 
validade não inferior à 01 (um) ano da data de 
fabricação, aprovado para proteção das mãos 
do usuário contra agentes abrasivos, 
escoriantes, cortantes e perfurantes e contra 
agentes químicos, tais como classe A tipo 2: 
agressivos básicos: classe B detergentes, 
sabões, amoníaco e classe C tipo 1 
hidrocarbonetos alifáticos, tipo 2 
hidrocarbonetos aromáticos, tipo 3: alcoóis, 
tipo 4: éteres, tipo 5: cetonas, tipo 6: ácidos 
orgânicos e tipo 8: ésteres. CA: 16313 OU 
SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE 

VOLK  un 24 5,60 134,40 

RAFAEL KUHN 
EIRELI-ME 

1 15 LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO 
Proteção Das Mãos Do Usuário Contra Agentes 
Biológicos. Marcação no punho, de latex 
neoprene branca com pó ambidestra. 
Tamanhos P, M, G CA: 27785 OU SIMILAR OU 
DE MELHOR QUALIDADE 

UNIGLOVES  un 78 58,50 4.563,00 

RAFAEL KUHN 
EIRELI-ME 

1 16 CALÇADO TIPO TÊNIS Calçado ocupacional de 
uso profissional tipo tênis, fechado na parte do 
calcanhar e na parte superior, confeccionado 
em EVA na cor branca ou preta, solado de 
borracha antiderrapante, resistente ao 
escorregamento em piso cerâmico com 
solução de detergente e piso de aço com 
solução de glicerol, resistente ao óleo 
combustível e à absorção de energia na região 
do salto. Aprovado Para:  PROTEÇÃO DOS PÉS 
DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA 
LEVE, CONTRA AGENTES ABRASIVOS E 
ESCORIANTES E CONTRA UMIDADE 
PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE 
ÁGUA.     

GENOVA  un 54 42,50 2.295,00 

 

 

Proponente vencedor Valor total adjudicado 

RAFAEL KUHN EIRELI-ME 29.631,4200 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DA ATA 

1. A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses consecutivos contados da data de assinatura. 

2. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preço, a Administração não será obrigada a firmar as contratações 

que dela poderão advir, facultando-lhe a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado 

ao(s) beneficiário(s) do registro preferência de fornecimento em igualdade de condições. 

3. Os preços, durante a vigência da Ata, serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses devidamente comprovadas, de 

ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei 8666/93 ou de redução dos preços praticados no 

mercado. 

4. A Ata poderá sofrer alterações de acordo com as condições estabelecidas no art. 65 da Lei 8.666/93. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS 

1. Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do 

Edital referente à mesma. 
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2. Em cada fornecimento, o(s) preço(s) unitário(s) a ser (em) pago(s) para cada item será (ão) o(s) adjudicados para empresa 

detentora da presente Ata ao final do pregão, o(s) qual (is) também a integram. 

3. A mera majoração de preços pelo fornecedor da detentora da Ata não constitui motivo para que esta pleiteie junto a 

Administração pedido de revisão de preço ou reequilíbrio econômico. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE VALIDADE DAS PROPOSTAS 

1. Após a assinatura desta Ata, a detentora obriga-se a manter sua proposta pelo prazo e validade de 12 (doze) meses. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO LOCAL E PRAZO DE EXECUÇÃO 

1. A DETENTORA deverá prestar os serviços nos locais informados pelos Departamentos solicitantes na ordem de 

fornecimento. 

2. O prazo para a prestação é de até 03 (três) dias úteis após a solicitação emitida através da ordem de fornecimento. 

3. Os materiais deverão ser entregues no local indicado pela Administração, correndo por conta da DETENTORA todas as 

despesas que direta ou indiretamente incidirem na realização sobre o objeto. 

4. Se algum material não corresponda ao que foi licitado, será concedido o prazo de até 24 (vinte e quatro) horas para a 

realização da adequação, sob pena de aplicação de sanções legais e editalícias. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO 

1. Após a entrega dos materiais, acompanhado da respectiva nota fiscal, conferida e assinada pelo fiscal de contrato, o 

pagamento será efetuado em até 30 dias sendo observada a ordem cronológica de pagamentos da Prefeitura de Modelo. 

2. Caso os itens não correspondam ao que foi licitado, o pagamento só será liberado após a sua substituição, sem prejuízo das 

penalidades legais e do edital. 

3. Nenhum pagamento será efetuado à licitante enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação que lhe for imposta em 

virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento dos preços ou correção 

monetária. 

4. Os pagamentos serão efetuados, obrigatoriamente, através de crédito em conta corrente bancária, exclusivamente em nome 

da empresa fornecedora. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES 

1. A recusa imotivada do adjudicatário em assinar a Ata de Registro de Preços no prazo assinalado neste edital, sujeitá-lo-á 

à multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da Ata de Registro de Preços, contada a partir do primeiro dia após ter 

expirado o prazo que teria para assinar a Ata de Registro de Preços ou o Contrato. 

2. A penalidade de multa, prevista no item acima poderá ser aplicada cumulativamente com as penalidades dispostas na Lei 

nº 10.520/2002, conforme o art. 7, do mesmo diploma legal. 

3. Sem prejuízo das sanções previstas nos artigos. 86 e 87 da Lei 8.666/1993, a DETENTORA ficará sujeita às seguintes 

penalidades, assegurada a prévia defesa: 

4. Pelo atraso injustificado na execução do objeto, sujeita-se a DETENTORA à penalidade de multa de 0,033% sobre o valor 

total da obrigação não cumprida por dia de atraso, limitada ao total de 20%. 

5. Pela inexecução total ou parcial do objeto, poderá ser aplicado à DETENTORA as sanções previstas no artigo 7º da Lei 

Federal nº 10.520/2002 e Lei Federal 8.666/1999, multa de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor do da Ata de 

Registro de Preços. 

6. Multa correspondente à diferença de preço resultante de nova licitação realizada para complementação ou realização da 

obrigação não cumprida. 

7. O valor a servir de base para o cálculo das multas referidas nos subitens acima será o valor inicial da Ata de Registro de 

Preços. 

8. As multas aqui previstas não têm caráter compensatório, porém moratório e, consequentemente, o pagamento delas não 

exime a DETENTORA da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha acarretar à 

Administração. 

9. Sem prejuízo das penalidades de multa, fica a DETENTORA que não cumprir as cláusulas desta Ata de Registro de Preços 

sujeita ainda à: 

10. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo de até 

dois anos. 

11. 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 ressarcir a Administração pelos prejuízos resultante e após decorrido o prazo 

da sanção aplicada. 

12. Estará sujeita às penalidades a DETENTORA que deixar de atender às condições e prazos de fornecimento estabelecidos 

neste edital e no contrato. 
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13. Ficarão suspensos os pagamentos da DETENTORA que não cumprir no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a 

troca do material rejeitado, até que se finalize o processo administrativo que deverá ser iniciado pelo fiscal de contrato ao 

final do prazo dado para a troca. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

1. Esta Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pela Administração: 

1.1. Automaticamente: 

1.1.1. por decurso de prazo de vigência; 

1.1.2. quando não restarem fornecedores registrados; 

1.1.3. quando caracterizado o interesse público. 

1.2. O Proponente terá o seu registro de preços cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo específico, 

assegurado o contraditório e ampla defesa: 

1.2.1. A pedido, quando: 

1.2.2. comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior; 

1.2.3. O seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços de mercado dos 

insumos que compõem o custo do serviço. 

1.2.4. A solicitação dos fornecedores para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com a antecedência de 

30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na cláusula Sétima desta Ata, caso não 

aceitas as razões do pedido. 

1.3. Por iniciativa da Administração Municipal, quando: 

1.3.1. o fornecedor que perder qualquer condição de habilitação exigida no processo licitatório, ou seja, não cumprir o 

estabelecido no Edital; 

1.3.2. por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas; 

1.3.3. o fornecedor não cumprir as obrigações decorrentes desta Ata de Registro de Preços; 

1.3.4. o fornecedor não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes desta Ata de Registro 

de Preços; 

1.3.5. caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas nesta Ata de Registro de 

Preço ou nos pedidos dela decorrentes; 

1.3.6. não atender solicitação do fiscal de contrato ou deixar de entregar documentos, comprovantes ou certificados exigidos; 

1.3.7. substituir seus colaboradores (profissionais envolvidos na relação contratual) e não apresentar ao fiscal de contrato a 

documentação exigida quanto a qualificação técnica dos substitutos, que deverá ser igual ou superior aos substituídos; 

1.3.8. não aceitar reduzir seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado. 

1.4. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos, será feita por meio de documento oficial ou 

Através de publicação no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina. 

 

CLÁUSULA NONA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E DO FORO 

1. Integram esta Ata, o edital e anexos do Pregão Presencial nº 040/2020 e a proposta da empresa DETENTORA. 

2. Fica eleito o Foro da Comarca de Modelo/SC para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização da presente ata. 

3. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei 10.520/2002 e Lei 8.666/93, Lei Municipal nº 2.312, e demais 

normas aplicáveis. 

 

 

Modelo, SC 19 de outubro de 2020. 

 

 

 

 

________________________________________                           ____________________________________________ 

         MUNICÍPIO DE MODELO                                                                     RAFAEL KUHN EIRELI - ME 

     RICARDO LUIS MALDANER              RAFAEL KUHN 

            CONTRATANTE                CONTRATADA 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 

 

 

______________________________________                      ______________________________________                         

NOME:                                                                                                      NOME: 

CPF:                                                                                                           CPF: 


