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                                       TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 043/2022
                                                 Código registro TCE: 08EEF535BDB3CD71673B4FC62BA7254117C0AF4F

DOTADO DE EFEITO JURÍDICO DE DOCUMENTO DE
AJUSTE CONTRATUAL, CUJO OBJETO CONSTITUI O
REGISTRO DE PREÇOS PARA Aquisição de
Equipam entos de Proteção Individual (EPIs) e
Equipam entos de Proteção Coletiva (EPCs).

Aos 25 (Vinte e cinco) dias do m ês de abril do ano de 2022, O MUNICÍPIO DE ERVAL VELHO,
pessoa jurídica  de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 82.939.422/0001-91, sito a Rua
Nereu Ram os, 204, Centro da Cidade de Erval Velho, SC, neste ato representado pelo seu Prefeito
Municipal, Senhor Severino Jaim e Schm idt, e a(s) em presa(s) abaixo relacionada(s),
representada(s) na form a de seu(s) estatuto(s) social(is), em  ordem  de preferência por classificação,
doravante denom inada(s) DETENTORA(S), nos term os da Lei Federal nº 10.520/2002, Lei
Com plem entar nº 123/2006, Decreto Municipal nº 2645/2020, Decreto Municipal nº 2646/2020
aplicando-se subsidiariam ente no que couberem  as disposições contidas na Lei Federal nº 8.666/93
com  alterações posteriores, celebram  a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, originada do
Processo de Licitação nº 014/2022 - Pregão Eletrônico nº 005/2022, m ediante term os e
condições que seguem .

DETENTORA (S):

1
ª

RAZÃO SOCIAL: A. R. E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA
ENDEREÇO: Rodovia SC 33 KM 88 SN, Bairro Interior
CIDADE / ESTADO: Treze Tílias - SC
CNPJ/MF: 30.592.526/0001-79

REPRESENTANTE
LEGAL: André Ricardo Esquibel

CPF: 361.922.748-94

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 O objeto da presente Contrato é a aquisição, de form a parcelada, de Equipam entos de

Proteção Individual (EPIs) e Equipam entos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao
risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos m unicipais de Erval Velho/SC.

1.2 Os preços ora REGISTRADOS, de acordo a proposta apresentada pela(s) DETENTORA(S) no
Processo de Licitação, correspondem  à expectativa de contratação dos seguintes itens:

I-
tem

Quant
.

Descrição Unidade Preço
Unitário

Preço
Total

Marca

02 24 Luva de Vaqueta: Luva de
segurança, proteção das
m ãos do usuário contra
agentes abrasivos e
escoriantes, confeccionada
em  couro tipo vaqueta na
face palm ar e dedos, punho

PAR R$ 17,40 R$ 417,60 Gabi Luvas
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em  raspa, com  elástico no
dorso. Tecido de poliéster
na face superior e linha de
nylon. Tam anhos M, G e
GG. Atende NORMA EN
388/EN420; com
apresentação de certificado
de aprovação (CA) em itido
pelo Ministério do Trabalho
e Em prego - MTE

03 100 Luva de Látex: Luva de
segurança, confeccionada
em  látex natural, forrada
internam ente com  flocos de
algodão; com  acabam ento
antiderrapante na palm a,
face palm ar dos dedos e
ponta dos dedos - com
Certificado de Aprovação
em itido pelo Ministério do
Trabalho (CA).

PAR R$ 3,30 R$ 330,00 Kalipso

06 50 Luva de segurança
nitrílica: revestida em
borracha nitrílica na palm a,
dedos e parte do dorso;
forrada em  m alha de
algodão na palm a e dorso;
punho em  m alha de
algodão, acabam ento em
overloque; com
apresentação de certificado
de aprovação (CA) em itido
pelo Ministério do Trabalho
e Em prego - MTE. Modelo
de referência: Nitrilon

PAR R$ 9,50 R$ 475,00 Kalipso

10 100 Óculos de Proteção lente
cinza ou fum ê: Óculos de
segurança com  arm ação e
visor confeccionados em
um a única peça de
policarbonato, na cor cinza,
com  revestim ento externo,
com  ponte e apoio nasal
injetado na m esm a peça e
hastes tipo espátula. Lente
com  tratam ento anti-risco.
As hastes devem  ser
confeccionadas do m esm o
m aterial da lente e
articuladas nas

Unidade R$ 2,90 R$ 290,00 Kalipso
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extrem idades do visor por
m eio de parafuso m etálicos.
Com  apresentação de
certificado de aprovação
(CA) em itido pelo Ministério
do Trabalho e Em prego -
MTE

11 100 Óculos de segurança:
Óculos de segurança lente
incolor em  policarbonato
óptico com  proteção lateral,
tratam ento antirrisco e ante
em baçante. Arm ação em
m aterial plástico, hastes
com  ajuste de com prim ento.
Com  apresentação de
Certificado de Aprovação
(CA) em itido pelo Ministério
do Trabalho e Em prego

Unidade R$ 3,20 R$ 320,00 Kalipso

13 200 Máscara PFF2: Respirador
purificador de ar tipo peça
sem i facial filtrante para
partículas, classe PFF2 (S);
form ato dobrável, com
válvula de exalação. Com
apresentação de CA.

Unidade R$ 1,12 R$ 224,00 Carbografi-
te

25 25 Avental de Segurança
confeccionado em  vinil:
im perm eável (PVC forrado),
em  um a face, cor branca.
Tam anho aproxim ado de
120cm  de altura x 60 cm  de
largura. Produto com
certificado de aprovação do
MTE (Ministério do Trabalho
e Em prego).

Unidade R$ 11,20 R$ 280,00 Prevem ax

27 05 Capacete conjugado
(Capacete + Protetor
facial + Concha):
Capacete de segurança na
cor laranja, tipo II, classe B,
aba frontal, suspensão
injetada em  plástico, com
regulagem  através de
ajuste sim ples e tira
absorvedora de suor, com
protetor concha e protetor
facial, possui fendas
laterais para acoplagem  de
acessórios com  protetor

Unidade R$ 88,50 R$ 442,50 Cam per
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auditivo atenuação 15 dB e
protetor facial, com  jugular
ajustável. ESTE
EQUIPAMENTO DEVERÁ
APRESENTAR O SELO
DE MARCAÇÃO DO
INMETRO E
CERTIFICADO DE
APROVAÇÃO (CA) DO
EQUIPAMENTO
CONJUGADO.

28 05 KIT SOLDADOR
CONTENDO: 01 avental
soldador (m anga longa)
couro raspa tipo barbeiro
0.60 x 1.20 sem  em endas;
01 par de luvas couro raspa
punho 7 com  reforço entre
os dedos polegar e
indicador; 01 par perneiras
couro raspa com  regulagem
em  velcro. Apresentar C.A
(certificado de aprovação)
valido. do equipam ento .

Kit R$ 108,90 R$ 544,50 Gabi Luvas

31 02 KIT CINTURÃO E
TALABARTE: Cinturão de
segurança tipo paraquedista
e abdom inal fabricado em
fita de poliéster com  costura
zigue -zague. Argolas de
aço em  “D” na região dorsal
e lateral, dois laços de
poliéster na região peitoral.
Pontos de conexão: dorsal e
peitoral para proteção
contra queda, lateral para
técnica de posicionam ento
em  altura. Fita subpélvica
para sustentação de queda.
Alm ofadas para conforto na
lom bar. Fivelas em  aço para
ajustes nas pernas. Placas
laterais em  plástico para
regulagem ; E Talabarte de
segurança duplo em  fita
poliéster elástica de alta
resistência com  absorvedor
de energia. Conector classe
A em  aço com  abertura de
55 m m  e conector classe T

Kit R$ 360,00 R$ 720,00 Ultra Safe
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CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E DO ACOMPANHAMENTO
2.1 A vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) m eses.

2.2 A execução do objeto deverá ser acom panhada e fiscalizada pelo Senhor Ronaldo
Piovesan, que anotará em  registro próprio todas as ocorrências relacionadas com  a execução do
m esm o, determ inando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.
2.3 No caso de adesão à presente Ata de Registro de Preços, o órgão participante designará
responsável para o acom panham ento e fiscalização da execução do objeto.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA FORMA DE EXECUÇÃO
3 Os m ateriais deverão ser fornecidos conform e necessidade do Município.

3.1 A contratada deverá atender às especificações deste edital, sendo que o objeto licitado
deverá ser fornecido de acordo com  as necessidades do Município de Erval Velho, entregando-os
em  até 05 (cinco) dias contados da data da Autorização de Fornecim ento, sem  a exigência de valor
ou quantitativo m ínim o, na quantidade e no local determ inado pelo setor m unicipal requisitante, sem
custos adicionais.
3.2 Os m ateriais deverão ser cotados e entregues em  conform idade com  as características
m ínim as constantes nas especificações do objeto.
3.3 Os m ateriais fornecidos deverão ser de prim eira qualidade e estar de acordo com  as norm as
e legislação pertinentes para cada um  e apresentar as características originais do fabricante.
3.4 A contratada deverá ainda, sem pre que aplicável ao objeto, entregar produtos que possuam
selo INMETRO e tenham  sido fabricados dentro dos padrões ABNT, ANVISA ou de acordo com  as
determ inações de outros órgãos, agências ou congêneres que regulam entem , padronizem  e/ou
fiscalizem -nos.
3.5 A contratada deverá arcar com  as despesas de carga, descarga e frete referentes às
entregas dos m ateriais, inclusive as oriundas da devolução e reposição de m ercadorias recusadas
por não atenderem  ao Edital.
3.6 As despesas de locom oção, diárias, hospedagem  e alim entação, quando do deslocam ento e
perm anência no Município para a execução do objeto, são de inteira responsabilidade da em presa
contratada;

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR, FORMA DE PAGAMENTO, DO REAJUSTE E DA REVISÃO
0.1 O Município de Erval Velho, SC efetuará o pagam ento em  até 10 (dez) dias contados da
entrega do objeto, im portando os valores conform e a proposta apresentada, por item  fornecido, de
acordo com  o quantitativo efetivam ente entregue, o valor total de R$ 4.223,60 (Quatro m il
duzentos e vinte e três reais e sessenta centavos).

em  aço com  abertura de 20
m m . Apresentar C.A
(certificado de aprovação)
valido. dos equipam entos
que se fazem  necessários

33 05 MOSQUETÃO AÇO
FORJADO TRAVA DUPLA:
Conector em  Aço Forjado
de Trava Dupla, tipo rosca
17m m , com  form ato oval e
resistência de, no m ínim o,
22kN - NBR 15837-2010.

Unidade R$ 36,00 R$ 180,00 Ultra Safe

Total R$ 4.223,60
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0.2 O pagam ento será efetuado por m eio de transferência bancária, cujos dados (banco,
agência, nº da conta), deverão ser inform ados pela proponente na carta de apresentação.

0.3 O pagam ento som ente será efetuado m ediante apresentação da Nota Fiscal, que deverá
em itida para: Município de Erval Velho - Rua Nereu Ram os nº 204 – Centro Erval Velho -  CNPJ nº
82.939.422/0001-91, contendo ainda o núm ero do Processo Licitatório, núm ero do Pregão e núm ero
desta Ata de Registro de Preço.

0.4 Deverá ser enviado e-m ail do docum ento fiscal (ARQUIVO XML) im ediatam ente após a
em issão do m esm o, para o em ail: contabilidade@ervalvelho.sc.gov.br

0.5 A Nota Fiscal/Fatura deverá ser atestada por servidor m unicipal com petente, conform e
disposto nos artigos 67 e 73 da Lei 8.666/93.
0.6 No caso de adesão à futura Ata de Registro de Preços, o órgão participante inform ará os
dados necessários à em issão da Nota Fiscal ou de outro docum ento fiscal correlato.
0.7 A apresentação do docum ento fiscal que contrarie essas exigências inviabilizará o
pagam ento, isentando o Município do ressarcim ento de qualquer prejuízo para a proponente
vencedora.

0.8 Os preços não serão reajustados.

0.9 O órgão gerenciador fará, periodicam ente, levantam ento dos preços praticados no m ercado
visando aferir se os preços registrados apresentam -se vantajosos.

0.10 Os preços poderão ser revisados quando houver alteração dos valores, devidam ente
com provada, nos term os da alínea “d”, inciso II, do art. 65 da Lei nº 8.666/93 e alterações, m ediante
requerim ento devidam ente instruído, a ser form alizado pela DETENTORA.
0.11 Mesm o com provada a ocorrência prevista na alínea “d”, inciso II, do art. 65 da Lei nº
8.666/93, a Adm inistração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata de Registro de
Preços e prom over outro processo licitatório.
0.12 Os preços registrados poderão ser revistos em  decorrência de eventual redução dos preços 
praticados no m ercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao órgão
gerenciador prom over as  negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas
na  alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666/93

0.13 Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no m ercado por m otivo
superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem  a redução dos
preços aos valores praticados pelo m ercado.
0.14 Os fornecedores que não aceitarem  reduzir seus preços aos valores praticados pelo
m ercado serão liberados do com prom isso assum ido, sem  aplicação de penalidade.
0.15 A ordem  de classificação dos fornecedores que aceitarem  reduzir seus preços aos valores
de m ercado observará a classificação original.

0.16 Quando o preço de m ercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não
puder cum prir o com prom isso, o órgão gerenciador poderá liberar o fornecedor do com prom isso
assum ido, caso a com unicação ocorra antes do pedido de fornecim ento, e sem  aplicação da
penalidade se confirm ada a veracidade dos m otivos e com provantes apresentados; e convocar os
dem ais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
0.17 Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador procederá à revogação da ata de
registro de preços, adotando as m edidas cabíveis para obtenção da contratação m ais vantajosa.
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CLÁUSULA QUINTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
0.1 As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta do orçam ento da
Prefeitura Municipal de Erval Velho, SC, aprovado para o exercício de 2022, através da Lei n°
1551/2021, através da seguinte classificação.

ÓRGÃO 03.001 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/ DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRAÇÃO
PROJ/ATIV – 2.033 – MANUTENÇÃO DAS  ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
11 – 3.3.90.00.00.00.00.00 – 0.1.01.0000.00 – RECURSOS DO TESOURO - ORDINARIOS.

ÓRGÃO 04.001 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
PROJ/ATIV – 2.038 – MANUTENÇÃO DAS  ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
27 – 3.3.90.00.00.00.00.00 – 0.1.01.0000.00 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA
DE IMPOSTOS.

ÓRGÃO 04.001 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
PROJ/ATIV – 2.041 – MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES
32 – 3.3.90.00.00.00.00.00 – 0.1.01.0000.00 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA
DE IMPOSTOS.

ÓRGÃO 04.001 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
PROJ/ATIV – 2.042 – MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL – PRÉ-ESCOLAR
35 – 3.3.90.00.00.00.00.00 – 0.1.00.0000.00 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA
DE IMPOSTOS.

ÓRGÃO 04.002 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
DEPARTAMENTO DE CULTURA
PROJ/ATIV – 2.047 – MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES E EVENTOS  CULTURAIS
44 – 3.3.90.00.00.00.00.00 – 0.1.00.0000.00 – RECURSOS  DO TESOURO - ORDINARIOS.

ÓRGÃO 04.002 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
DEPARTAMENTO DE CULTURA
PROJ/ATIV – 2.046 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE  LAZER.
44 – 3.3.90.00.00.00.00.00 – 0.1.00.0000.00 – RECURSOS  DO TESOURO - ORDINARIOS.

ÓRGÃO 05.001 – SECRETARIA  DE TRANSPORTES,OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
DEPARTAMENTO  DE  TRANSPORTES E OBRAS
PROJETO ATIVIDADE 2048. MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E
OBRAS
58 – 3.3.90.00.00.00.00.00 – 0.1.00.0000.00 – RECURSOS DO TESOURO – ORDINÁRIOS

ÓRGÃO 05.002 – SECRETARIA  DE TRANSPORTES,OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
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DEPARTAMENTO  DE  SERVIÇOS URBANOS
PROJETO ATIVIDADE 2.049 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE
SERVIÇOS URBANOS
61 – 3.3.90.00.00.00.00.00 – 0.1.00.0000.00 – RECURSOS DO TESOURO - ORDINÁRIOS

ÓRGÃO: 06.001 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E SANEAMENTO AMBIENTAL
SECRETARIA DE AGRICULTURA E SANEAMENTO AMBIENTAL
PROJETO ATIVIDADE 2050. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS
71 – 3.3.90.00.00.00.00.00 – 0.1.00.0000.00 – RECURSOS DO TESOURO - ORDINÁRIOS

ÓRGÃO: 09.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROJETO ATIVIDADE 2054 - MANUTENÇÃO DO FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL
82 – 3.3.90.00.00.00.00.00 – 0.1.00.0000.00 – RECURSOS DO  TESOURO – ORDINARIOS

CLÁUSULA SEXTA - DAS RESPONSABILIDADES
0.1 Responsabilidades da DETENTORA:

0.2 Executar o objeto de acordo com  o disposto na cláusula terceira (Da Form a de Execução) da
presente Ata.
0.3 Manter, durante a execução do objeto, todas as condições de habilitação previstas no Edital
e em  com patibilidade com  as obrigações assum idas.
0.4 Responsabilizar-se por eventuais danos causados à Adm inistração ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto.
0.5 Responsabilizar-se pelos custos inerentes a encargos tributários, sociais, fiscais,
trabalhistas, previdenciários, securitários e de gerenciam ento, resultantes da execução do objeto.
0.6 Exigir do órgão requisitante a Solicitação e a respectiva Nota de Em penho de Despesa para
a efetiva liberação dos m ateriais solicitados.

0.7 Responsabilidades do órgão gerenciador / órgãos participantes:

0.8 Tom ar todas as providências necessárias à execução e à fiscalização do objeto.
0.9 Efetuar o pagam ento à DETENTORA, de acordo com  a cláusula quarta do presente
instrum ento.
0.10 Providenciar a publicação resum ida da presente Ata até o quinto dia útil do m ês seguinte ao
de sua assinatura.
0.11 Em itir a Solicitação e a respectiva Nota de Em penho de Despesa para que a DETENTORA
proceda ao fornecim ento dos m ateriais.
0.12 Convocar a DETENTORA via e-m ail ou telefone, para a retirada da Solicitação e da
respectiva Nota de Em penho.
0.13 Com unicar à DETENTORA qualquer falha apresentada nos produtos fornecidos, exigindo-
lhe a im ediata correção.
0.14 Conduzir eventuais procedim entos adm inistrativos de renegociação de preços registrados,
para fins de adequação às novas condições de m ercado.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES
0.1 A inexecução parcial ou total do objeto do contrato e a prática dos atos indicados nesta
cláusula, verificado o nexo causal devido à ação ou à om issão da proponente Contratada,
relativam ente às obrigações contratuais em  questão, torna passível a aplicação das sanções
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previstas na Lei n.º 10.520/2002, no Decreto n.º 5.450/2005, na Lei n.º 8.666/1993 e no contrato,
observando o contraditório e a am pla defesa, conform e listado a seguir:
0.1.1 Advertência;
0.1.2 Multa;
0.1.3 Suspensão tem porária de participação em  licitação e im pedim ento de contratar com  a
Adm inistração;
0.1.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com  a Adm inistração Pública.

0.2 As sanções de advertência, de suspensão tem porária do direito de participar em  licitação e
im pedim ento de contratar com  a Adm inistração e de declaração de inidoneidade para licitar ou
contratar com  a Adm inistração Pública poderão ser aplicadas à proponente Contratada juntam ente à
de m ulta e obedecerão ao disposto na legislação de regência no que concerne às hipóteses de
aplicação, quantum  e consequências.
0.3 A advertência poderá ser aplicada no caso de descum prim ento parcial das obrigações e
responsabilidades assum idas contratualm ente, por culpa exclusiva da proponente Contratada.
0.3.1 A advertência poderá, ainda, ser aplicada no caso de outras ocorrências que possam
acarretar transtornos ao desenvolvim ento dos serviços do Município, a seu critério, desde que não
caiba a aplicação de sanção m ais grave.
0.4 O Município observará a boa-fé da proponente Contratada e as circunstâncias atenuantes e
agravantes em  que a infração foi praticada. Assim , a Adm inistração poderá deixar de aplicar a
penalidade ou m esm o substituí-la por sanção m ais branda, desde que a irregularidade seja corrigida
no prazo fixado e não tenha causado prejuízo ao Município ou a terceiros.
0.5 Na ocorrência de atraso injustificado para assinatura da Ata de Registro de Preço, para o
início da execução dos serviços ou entrega dos m ateriais, inexecução parcial ou total do contrato,
as m ultas a serem  aplicadas observarão os seguintes parâm etros:
0.5.1 0,5% (cinco décim os por cento) do valor do contrato ou Ata de Registro de Preço por dia de
m ora na assinatura da Ata de Registro de Preço ou atraso no início da execução dos serviços ou
entrega dos m ateriais, até o m áxim o de 3,5% (três inteiros e cinco décim os por cento), o que
configurará a inexecução total do contrato, sem  prejuízo da rescisão unilateral da avença;
0.5.2 Até o m áxim o de 20% (vinte por cento) do valor do contrato ou Ata de Registro de Preço no
caso de inexecução parcial do contrato;
0.5.3 30% (trinta por cento) do valor do contrato ou Ata de Registro de Preço no caso de
inexecução total do contrato.

0.6 Será configurada a inexecução total do objeto, quando:
0.6.1 Houver atraso injustificado, do início dos serviços ou entrega dos m ateriais, na totalidade
requerida, por m ais de 07 (sete) dias corridos após o recebim ento pela Contratada da ordem  de
serviços.
0.6.2 Todos os serviços executados não forem  aceitos pelo Município por não atenderem  às
especificações deste docum ento, durante 30 (trinta) dias consecutivos de prestação dos serviços ou
entrega de m ateriais.
0.7 O valor da m ulta poderá ser descontado do pagam ento a ser efetuado à proponente
Contratada:
0.7.1 Se o valor a ser pago à proponente Contratada não for suficiente para cobrir o valor da
m ulta, fica está obrigada a recolher a im portância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da
com unicação oficial.
0.7.2 Esgotados os m eios adm inistrativos para cobrança do valor devido pela proponente
Contratada ao Município, este será encam inhado para inscrição em  dívida ativa.

CLÁUSULA OITAVA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
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0.1 O registro do fornecedor será cancelado quando o m esm o:
0.2 Descum prir as condições da ata de registro de preços.
0.3 Não retirar a nota de em penho ou instrum ento equivalente no prazo estabelecido pela
Adm inistração, sem  justificativa aceitável.
0.4 Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles
praticados no m ercado.
0.5 Sofrer sanção prevista no Art.7º da Lei 10.520/2002.
0.6 O cancelam ento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas “a”, “b” e “d” será
form alizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a am pla defesa.

0.7 O cancelam ento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de
caso fortuito ou força m aior, que prejudique o cum prim ento da ata, devidam ente com provados e
justificados, por razão de interesse público ou a pedido do fornecedor.

CLÁUSULA NONA - CONDIÇÕES GERAIS
0.1 Para fins deste registro de preços aplicar-se-á o disposto no Decreto Municipal n°
2645/2020, Decreto Municipal nº 2646/2020 e Lei nº 8.666/93 e alterações, e ainda os preceitos
gerais do direito público, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito
privado.

0.2 A declaração de nulidade deste instrum ento opera retroativam ente im pedindo os efeitos
jurídicos que ele, ordinariam ente, deveria produzir, além  de desconstituir os já produzidos.

0.3 Os casos om issos serão resolvidos à luz do Decreto Municipal n° 2645/2020, Decreto
Municipal nº 2646/2020 e da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, recorrendo-se à analogia, aos
costum es e aos princípios gerais do direito.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO
0.1 Fica eleito o foro da cidade de Herval D’Oeste (SC) para dirim ir questões oriundas deste
instrum ento, renunciando as partes, a qualquer outro que lhes possa ser m ais favorável.

E, por estarem  justos e contratados, assinam  o presente term o em  03 (três) vias de igual teor e
form a na presença de 02 testem unhas que tam bém  assinam .

ErvalVelho, SC, 25 de abril de 2022

Severino Jaim e Schm idt                                                        André Ricardo Esquibel
Prefeito Municipal.                                                A. R. E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA
                                                                                               E SERVIÇOS LTDA

Testem unhas:

__________________________                                    ___________________________
Nom e:  Aline Cam ila Dorini                                  Nom e: Gessica Nunes da Silva
CPF: 093.219.029-45                  CPF: 081.952.129-99
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_______________________________
Visto Assessora Jurídica da Unidade Gestora
Juliane Perotoni
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