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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2022 
 

No dia 04 de outubro de 2022, o MUNICIPIO DE SERRA ALTA, Estado de Santa 
Catarina, pessoa jurídica de direito público interno, com endereço na(o) Rua Dom Pedro II, 830, 
centro, do Município inscrito no CGC/MF sob o nº 80.622.319/0001-98, neste ato representado por 
seu PREFEITO MUNICIPAL RAFAEL MARIN, no uso da competência que lhe foi atribuida 
regimentalmente e nos termos da Lei n°. 10.520/02, Lei 8.666/93 e Decreto Municipal n° 64/2009 e 
das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas no 
Pregão Presencial para Registro de Preços nº 066/2022, ata de abertura da sessão e homologação 
pela autoridade competente,  RESOLVE  registrar os preços da empresa ROSELI FATIMA 
FERREIRA, inscrita no CNPJ 03.158.815/0001-91 representada neste ato pelo Sra. ROSELI FÁTIMA 
FERREIRA portadora do CPF n° 998.964.279-68, para possível aquisição do objeto referente ao 
Pregão Presencial supra citado.  

 
A empresa com preços registrados passará a ser denominada detentora da Ata de Registro de Preços 
após a assinatura desta. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
1.1 A presente Ata tem por objeto assegurar o compromisso de possível contratação entre o 
MUNICÍPIO DE SERRA ALTA e a empresa ROSELI FATIMA FERREIRA, inscrita no CNPJ nº 
03.158.815/0001-91, aqui representada por seu representante legal, Sr(a). ROSELI FATIMA 
FERREIRA, vencedora do certame licitatório referente ao Pregão Presencial nº. 066/2022 Sistema 
Registro de Preços cujo objeto para a futura, eventual e parcelada AQUISIÇÃO DE PLACAS DE 
SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO E DAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SERRA ALTA/SC, tendo em vista 
a necessidade de adequar as ruas e vias à legislação de transito, e regular a mobilidade urbana no 
Município de Serra Alta, conforme descrições constantes no Anexo “D” do Edital e nos termos da 
Lei nº 10.520/02; aplicando-se subsidiariamente, a Lei nº 8.666/93 e as demais normas legais 
correlatas. 
 
1.2 Os preços ofertados pela empresa DETENTORA da presente Ata de Registro de Preços e que 
será pago na possível aquisição dos materiais é o especificado abaixo: 
1228 - ROSELI FATIMA FERREIRA - ME 

Item Produto Unidade Marca Qtde Valor 
Unitário 

Valor Total 

1 PLACA DE TRÂNSITO - ADVERTENCIA: REFLETIVA, COM 
MEDIDAS 0,60X0,60 MTS, EM CHAPA PRETA "FF-", COM 
POSTEDE SUSTENTAÇÃO DE 3,00 MTS DE COMPRIMENTO, 
GALVANIZADO, COM DIAMETRO DE 2,5 POLEGADAS E 
ESPESSURA DE PAREDE DE 1,55 MM, COM ALETA 
TRANSVERSAL PARA TRAVAMENTO /FIXAÇÃO   DA   PLACA   
E   ALETA TRANSVERSAL NA   BASE   PARA   FIXAÇÃO   DO 
CONCRETO. COM INSTALAÇÃO NOS LOCAIS PRÉ 
DETERMINADOS. MODELOS: A-1ª À A-48 (EXCETO A-26ª E A-
26B) 

UNID ROSELI 
FATIMA 
FERREIRA 

100 R$337,00 R$33.700,00 

2 PLACA DE TRÂNSITO -   REGULAMENTAÇÃO: REFLETIVA, 
COM MEDIDAS 0,60X0,60 MTS, EM CHAPA PRETA "FF-18, 
COM POSTE DE SUSTENTAÇÃO DE 3,00 MT  DE 
COMPRIMENTO, GALVANIZADO COM  DIAMETRO DE 2,5 
POLEGADAS E ESPESSURA DE PAREDE DE 1,55 MM, 
COMALETA TRANSVERSAL PARA TRAVAMENTO /FIXAÇÃO   
DA   PLACA   E   ALETA TRANSVERSAL NA   BASE   PARA   
FIXAÇÃO   DO CONCRETO. COM INSTALAÇÃO NOS LOCAIS 
PRÉ DETERMINADOS MODELOS: OCTOGONAL R-1; 
TRIANGULAR R-2; REDONDA R-3 À R-40. 

UNID ROSELI 
FATIMA 
FERREIRA 

60 R$337,00 R$20.220,00 

3 PLACA DE TRÂNSITO- REGULAMENTAÇÃO COM 
INFORMAÇÃO: REFLETIVA,   COM    MEDIDAS 0,60X0,60 MTS, 
EM CHAPA PRETA "FF-18", COM POSTE DE SUSTENTAÇÃO 
DE 3,00 MTS DE COMPRIMENTO, GALVANIZADO, COM 
DIAMETRO DE 2,5 POLEGADAS E ESPESSURA DE PAREDE DE 
1,55 MM, COM ALETA TRANSVERSAL PARA TRAVAMENTO 
/FIXAÇÃO DA PLACA E ALETA TRANSVERSAL NA BASE PARA 
FIXAÇÃO   DO CONCRETO. COM INSTALAÇÃO NOS LOCAIS 
PRÉ DETERMINADOS 

UNID ROSELI 
FATIMA 
FERREIRA 

60 R$337,00 R$20.220,00 
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4 PLACA DE TRÂNSITO   -ORIENTATIVA: EM ACM, FUNDO 
REFLETIVO, COM MEDIDAS 1,25X0,38MTS, LETREIRO NOS 
DOIS LADOS, COM REFORÇO SUPERIOR EM BARRA CHATA 
GALVANIZADA. COM INSTALAÇÃO NOS LOCAIS PRE-
DETERMINADOS. 

UNID ROSELI 
FATIMA 
FERREIRA 

60 R$337,00 R$20.220,00 

5 PLACA DE TRANSITO - ORIENTATIVA - PARA FIXAÇÃO NOS 
POSTES: EM ACM, FUNDO REFLETIVO, COM MEDIDAS 
1,25X0,38MTS,LETREIRO NOS DOIS LADOS, COM REFORÇO 
SUPERIOR EM BARRA CHATA GALVANIZADA. COM HASTE E 
DUAS CINTAS ABRAÇADEIRA E PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO  
EM POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA. COM INSTALAÇÃO NOS 
LOCAIS PREDETERMINADOS. 

UNID ROSE
LI 
FATI
MA 
FERREIRA 

40 R$347,00 R$13.880,00 

6 PLACA INDICATIVA COM NOME DE RUA: DUAS PLACAS 
COM MEDIDAS DE 25X50CM, EM CHAPA PRETA N°   10   COM   
APLICAÇÃO   DE   ADESIVO REFLETIVO, COM POSTE DE 3 
M E PAREDE DE 1,55 MM,   ALETA   ANTIGIRO   NA   BASE   
PARA FIXAÇÃO DE CONCRETO. COM INSTALAÇÃO NOS 
LOCAIS PREDETERMINADOS. 

UNID ROSELI 
FATIMA 

50 R$337,00 R$16.850,00 

Total do Fornecedor:  R$ 125.090,00 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DA ATA 
 
2.1 A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses consecutivos contados 
da data de assinatura. 
 
2.2 Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preço, a Administração Municipal de Serra 
Alta não será obrigada a firmar as contratações que dela poderão advir, facultando-se-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. 
 
2.3 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. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS 
 
3.1 O(s) preço(s) ofertado(s) pela empresa signatária da presente Ata de Registro de Preços e que 
será(ao) pago(s) na possível aquisição dos materiais, especificado(s) no anexo da ata de abertura 
da sessão de licitação, e nas autorizações de fornecimento. 
 
3.2 Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e 
condições constantes do Edital referente a mesma. 
 
3.3 Em cada fornecimento, o(s) preço(s) unitário(s) a ser (em) pago(s) para cada item será (ão) o(s) 
constante(s) na proposta apresentada pela empresa detentora da presente Ata, o(s) qual (is) também 
a integram. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE VALIDADE DAS PROPOSTAS 
 
4.1 Após a assinatura desta Ata, a detentora obriga-se a manter sua proposta pelo prazo e validade 
indicada na Cláusula Segunda. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DO LOCAL E PRAZO DE EXECUÇÃO 
 
5.1 A solicitação dos materiais será feita ao Detentor da Ata com no mínimo de 02 (dois) dias 
antecedência e, não serão tolerados atrasos no fornecimento dos mesmos. 
 
5.2 O fornecimento dos itens relacionados no ANEXO “D” do edital em epígrafe deverão ser 
entregues em até 10 (dez) dias consecutivos da solicitação, nos locais previamente indicados, 
através de ordem de serviço fornecida pelo Setor solicitante, devidamente acompanhado da NOTA 
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FISCAL ELETRÔNICA, obedecendo a marca registrada na proposta de preços apresentada pela 
licitante. 
 
5.3 As entregas dos materiais fornecidos pela Detentora da Ata serão devidamente inspecionados 
pelo Setor Responsável. No caso de se constatar qualquer irregularidade ou incompatibilidade nos 
itens fornecidos em relação à proposta comercial da contratada ou em relação às condições 
expressas neste Edital, os mesmos serão sumariamente rejeitados, sujeitando-se a contratada às 
penalidades constantes no instrumento convocatório. 
 
5.4 Se, por motivo de dificuldades das empresas em atenderem os diversos pedidos e necessidades 
da Secretaria, a Detentora da Ata não puder atender a solicitação no todo ou em parte, deverá 
comunicar ao órgão requisitante, no prazo de até 48 horas anteriores à entrega dos materiais, 
liberando o Município para contratar outro prestador, nos mesmos preços e condições descritos na 
Ata de Registro de Preços. 

 
CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO 
 
6.1 A Administração efetuará o pagamento dos materiais entregues à Detentora(s) da Ata de Registro 
de Preços, de acordo com os quantitativos entregues, no prazo de 15 dias consecutivos após a 
entrega, mediante apresentação das respectivas notas fiscais. 
 
6.2 O pagamento será creditado em favor do FORNECEDOR, através de depósito bancário, em conta 
corrente da titularidade da licitante vencedora, devendo para isto, ficar explicitado o nome do Banco, 
agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito. 
 
6.3 Caso haja aplicação de multa ou o fornecedor esteja em débito da municipalidade, 
independentemente da sua origem, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito existente 
no Município em favor deste. Caso o mesmo seja superior ao crédito eventualmente existente, a 
diferença será cobrada Administrativamente ou Judicialmente, se necessário. 
 
6.4 As despesas decorrentes da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS correrão por conta do 
Orçamento Fiscal vigente em 2022, cuja(s) fonte(s) de recurso(s) tem a seguinte classificação, 
conforme emissão da A.F e Empenho:  
 
08.00 – SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, OBRAS E SERV. URBANOS  
08.02 – MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES 
 
7.1 Pelo atraso injustificado na entrega dos produtos, objeto desta Ata de Registro de Preços, 
sujeita(m)-se a(s) detentora(s) às penalidades previstas nos artigos 86 e 87 da Lei 8.666/93, na 
seguinte conformidade: 

a) multa de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) sobre o valor total da obrigação não cumprida, 
por dia de atraso, limitada ao total de 20% (vinte por cento). 

b) pela inexecução total ou parcial das Cláusulas desta Ata de Registro de Preços, a Administração 
Municipal poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à(s) detentora(s) as sanções previstas no art. 7 
da Lei 10.520/02, e, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total dos bens não entregues. 
 
7.2 As multas aqui previstas não têm caráter compensatório, porém moratório e, consequentemente, 
o pagamento delas não exime a(s) detentora(s) da reparação dos eventuais danos, perdas ou 
prejuízos que seu ato punível venha acarretar à Administração Municipal. 
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CLÁUSULA OITAVA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
8.1 A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pela Administração: 
 
I - Automaticamente: 
a) por decurso de prazo de vigência; 
b) quando não restarem fornecedores registrados; 
c) quando caracterizado o interesse público. 
 
8.2 O Proponente terá o seu registro de preços cancelado na Ata, por intermédio de processo 
administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa: 
 
II - A pedido, quando: 
a) comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos 
ou de força maior; 
b) o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos 
preços de mercado dos insumos que compõem o custo do serviço. 
 
8.3 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. 
 
III - Por iniciativa da Administração Municipal, quando: 

a) o fornecedor que perder qualquer condição de habilitação exigida no processo licitatório, ou seja, 
não cumprir o estabelecido no item 6 do Edital; 

b) por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas; 

c) o fornecedor não cumprir as obrigações decorrentes desta Ata de Registro de Preços; 

d) o fornecedor não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos 
decorrentes desta Ata de Registro de Preços; 

e) caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas nesta 
Ata de Registro de Preço ou nos pedidos dela decorrentes; 

f) não aceitar reduzir seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados 
no mercado. 
 
8.4 A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos, será feito 
pessoalmente, por meio de documento oficial ou Através de publicação no Diário Oficial dos 
Municípios - DOM ou por informativo no Mural Público do Munícipio de Serra Alta/SC. 
 
CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES  
 
9.1 - Caberá à CONTRATANTE:  
 
9.1.1- Emitir a Autorização de Fornecimento, com todas as informações necessárias, em favor da 
CONTRATADA;  
 
9.1.2 - Responsabilizar-se pela lavratura do respectivo contrato/Ata de Registro de Preços, com base 
nas disposições estabelecidas no Edital Pregão Presencial 066/2022, e ainda, em consonância com 
a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações;  
 
9.1.3- Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para a aquisição dos itens;  
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9.1.4- Acompanhar, controlar e avaliar a entrega dos itens, através da unidade responsável por esta 
atribuição;  
 
9.1.5-  Prestar à CONTRATADA, em tempo hábil, as informações eventualmente necessárias à 
entrega dos itens;  
 
9.1.6-  Atestar as faturas correspondentes à entrega dos itens, por intermédio do servidor competente;  
 
9.1.7 - Efetuar, em favor da empresa CONTRATADA, o pagamento, nas condições estabelecidas no 
edital e seus anexos.  
 
9.2 - Caberá à CONTRATADA: 
 
9.2.1-  Tomar todas as providências necessárias ao fiel fornecimento do objeto com os referidos 
Laudos e Certificações;  
 
9.2.2-  Manter, durante o período de vigência do Contrato/Ata de Registro de Preços, todas as 
condições e qualificações exigidas na licitação;  
 
9.2.3- Promover a entrega dos itens dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, em observância 
às normas legais e regulamentares aplicáveis e às recomendações aceitas pela boa técnica;  
 
9.2.4- Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela CONTRATANTE;  
 
9.2.5-  Adotar medidas para a entrega dos itens solicitados, observando todas as condições e 
especificações aprovadas pela CONTRATANTE;  
 
9.2.6-  Cumprir, impreterivelmente, todos os prazos e condições exigidas e observar as datas, 
horários e locais de entrega dos itens;  
 
9.2.7-  Providenciar a imediata troca dos itens julgados inadequados ou que não atenda às 
necessidades da CONTRATANTE;  
 
9.2.8- Responder e responsabilizar-se por quaisquer danos causados direta ou indiretamente a bens 
de propriedade da CONTRATANTE ou de terceiros, quando estes tenham sido ocasionados por seus 
empregadores/profissionais por ocasião das entregas. 
 
9.2.9- Encaminhar à CONTRATANTE a Nota Fiscal Eletrônica correspondente ao item entregue. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA PROTEÇÃO DADOS PESSOAIS 
 
10.1) Em atendimento ao disposto na Lei n. 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais 
(LGPD), o CONTRATANTE, para a execução do serviço objeto deste contrato, poderá, quando 
necessário, ter acesso aos dados pessoais dos representantes da CONTRATADA. 
 
10.2) O Município de Serra Alta/SC e a Contratada se comprometem a proteger os direitos 
fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa 
natural, relativos ao tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, garantindo que: 
 
a) o tratamento de dados pessoais dar-se-á de acordo com as bases legais previstas nas hipóteses 
dos arts. 7º, 11 e/ou 14 da Lei 13.709/2018, às quais se submeterão os serviços, e para propósitos 
legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular; 
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b) o tratamento seja limitado para o alcance das finalidades do serviço contratado ou, quando for o 
caso, ao cumprimento de obrigação legal ou regulatória, no exercício regular de direito, por 
determinação de legislação municipal, judicial ou por requisição da ANPD; 
 
c) em caso de necessidade de coleta de dados pessoais dos titulares mediante consentimento, 
indispensáveis à própria prestação do serviço, esta será realizada após prévia aprovação do 
Município de Serra Alta/SC., responsabilizando-se a Contratada pela obtenção e gestão.  

c.1) eventualmente, podem as partes convencionar que o Município de Serra Alta/SC será 
responsável por obter o consentimento dos titulares; 
 
d) quando houver coleta e armazenamento de dados pessoais, a prática utilizada e os sistemas 
utilizados que servirão de base para armazenamento dos dados pessoais coletados, devem seguir 
um conjunto de premissas, políticas, especificações técnicas, devendo estar alinhados com a 
legislação vigente e as melhores práticas de mercado. 

d.1) quando for o caso, os dados obtidos em razão deste contrato serão armazenados em um 
banco de dados seguro, com garantia de registro das transações realizadas na aplicação de acesso 
(log), adequado controle de acesso baseado em função e com transparente identificação do perfil 
dos credenciados, tudo estabelecido como forma de garantir, inclusive,  a rastreabilidade de cada 
transação e a franca apuração, a qualquer momento, de desvios e falhas, vedado o compartilhamento 
desses dados com terceiros; 
 
10.3) É vedado às partes a utilização de todo e qualquer dado pessoal repassado em decorrência da 
execução contratual para finalidade distinta daquela do objeto da contratação. As Partes deverão, 
nos termos deste instrumento, cumprir com suas respectivas obrigações que lhes forem impostas de 
acordo com regulamentos e leis aplicáveis à proteção de dados pessoais, incluindo, sem prejuízo da 
Lei nº 13.709/2018 (“LGPD”). 
 
10.4) Os dados pessoais não poderão ser revelados, transferidos, compartilhados, comunicados ou 
de qualquer outra forma facultar acesso, no todo ou em parte, a terceiros, mesmo de forma agregada 
ou anonimizada, com exceção da prévia autorização por escrito da CONTRATANTE, quer direta ou 
indiretamente, seja mediante a distribuição de cópias, resumos, compilações, extratos, análises, 
estudos ou outros meios que contenham ou de outra forma reflitam referidas Informações. 
 
10.5) No caso de haver transferência internacional de dados pessoais pela CONTRATADA, aplicam-
se as regras previstas no Decreto Municipal nº 298 de 01 de dezembro de 2021, que regulamenta a 
LGPD.  
 
10.6) A CONTRATADA oferecerá garantias suficientes em relação às medidas de segurança 
administrativas, organizativas, técnicas e físicas apropriadas para proteger a confidencialidade e 
integridade de todos os dados pessoais e as especificará formalmente ao CONTRATANTE, não 
compartilhando dados que lhe sejam remetidos com terceiros; 
 
10.7) A CONTRATADA deverá utilizar medidas com nível de segurança adequadas em relação aos 
riscos, para proteger os dados pessoais contra a destruição acidental ou ilícita, a perda acidental ou 
indevida, a alteração, a divulgação ou o acesso não autorizados, nomeadamente quando o 
tratamento implicar a sua transmissão eletrônica, e contra qualquer outra forma de tratamento ilícito, 
atendendo aos conhecimentos técnicos disponíveis e aos custos resultantes da sua aplicação; 
 
10.8) Zelará pelo cumprimento das medidas de segurança; 

 
10.9 A CONTRATADA deverá acessar os dados dentro de seu escopo e na medida abrangida por 
sua permissão de acesso (autorização). O eventual acesso às bases de dados que contenham ou 
possam conter dados pessoais ou segredos de negócio, implicará para a CONTRATADA e para seus 
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prepostos – devida e formalmente instruídos nesse sentido – o mais absoluto dever de sigilo, por 
prazo indeterminado. 
 
10.10) A CONTRATADA deverá garantir, por si própria ou quaisquer de seus empregados, 
prepostos, sócios, diretores, representantes ou terceiros contratados, a confidencialidade dos dados 
processados. Deverá assegurar que todos os seus colaboradores, citados acima, que lidam com os 
dados pessoais sob responsabilidade da CONTRATANTE, assinaram Acordo de Confidencialidade 
com a CONTRATADA. 

10.10.1) Ainda a CONTRATADA treinará e orientará a sua equipe sobre as disposições legais 
aplicáveis em relação à proteção de dados, assim fornecendo conhecimento formal sobre as 
obrigações e condições acordadas neste contrato, inclusive no tocante à Política de Privacidade do  
Município de Serra Alta/SC; 
 
10.11) As partes cooperarão entre si no cumprimento das obrigações referentes ao exercício dos 
direitos dos Titulares previstos na LGPD e nas Leis e Regulamentos de Proteção de Dados em vigor 
e também no atendimento de requisições e determinações do Poder Judiciário, Ministério Público, 
Tribunal de Contas e Órgãos de controle administrativo; 
 
10.12) Uma parte deverá informar à outra, sempre que receber uma solicitação de um Titular de 
Dados, a respeito de Dados Pessoais da outra Parte, abstendo-se de responder qualquer solicitação, 
exceto nas instruções documentadas ou conforme exigido pela LGPD e Leis e Regulamentos de 
Proteção de Dados em vigor. 
 
10.13) O Encarregado da CONTRATADA manterá contato formal com o Encarregado do Município 
de Serra Alta /SC, e fica obrigado a notificar ao CONTRATANTE no prazo de 24 (vinte e quatro) 
horas a partir da ciência da ocorrência de qualquer incidente que implique violação ou risco de 
violação de dados pessoais de que venha a ter conhecimento (ainda que suspeito), qualquer não 
cumprimento (ainda que suspeito) das disposições legais relativas à proteção de Dados Pessoais ou 
qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito, bem como adotar as providências dispostas no 
art. 48 da LGPD, devendo a parte responsável, em até 10 (dez) dias corridos, tomar as medidas 
necessárias. 
 
10.14) A critério do Encarregado de Dados do Município de Serra Alta /SC, a CONTRATADA poderá 
ser provocada a colaborar na elaboração do relatório de impacto à proteção de dados pessoais 
(RIPD), conforme a sensibilidade e o risco inerente dos serviços objeto deste contrato, no tocante a 
dados pessoais. 
 
10.15) Encerrada a vigência do contrato ou não havendo mais necessidade de utilização dos dados 
pessoais, sensíveis ou não, a CONTRATADA interromperá o tratamento e, em no máximo (30) dias, 
sob instruções e na medida do determinado pelo Município de Serra Alta /SC, eliminará 
completamente os Dados Pessoais e todas as cópias porventura existentes (em formato digital, físico 
ou outro qualquer), salvo quando necessite mantê-los para cumprimento de obrigação legal ou outra 
hipótese legal prevista na LGPD. 

10.15.1 Ainda que encerrada vigência deste instrumento, os deveres previstos nas presentes 
cláusulas devem ser observados pelas Partes, por prazo indeterminado, sob pena de 
responsabilização. 

 
10.16 Eventuais responsabilidades das partes, serão apuradas conforme estabelecido neste contrato 
e também de acordo com o que dispõe a Seção III, Capítulo VI da LGPD. 
  10.16.1 A CONTRATADA será integralmente responsável pelo pagamento de perdas e danos 
de ordem moral e material, bem como pelo ressarcimento do pagamento de qualquer multa ou 
penalidade imposta à CONTRATANTE e/ou a terceiros diretamente resultantes do descumprimento 
pela CONTRATADA de qualquer das cláusulas previstas neste capítulo quanto a proteção e uso dos 
dados pessoais. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E DO FORO 
 
11.1 Integram esta Ata, o edital do Pregão Presencial nº 066/2022 e as propostas das empresas 
abaixo relacionadas. 
 
11.2 Fica eleito o Foro da Comarca de Modelo - SC para dirimir quaisquer questões decorrentes da 
utilização da presente ata. 
 
11.3 Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei 10.520/2002 e Lei 8.666/93, e demais 
normas aplicáveis. 
 
11.4 E, por estarem de acordo com as disposições contidas na presente Ata, assinam este 
instrumente o Ordenador da Despesa e o Fornecedor registrado, na pessoa dos seus representantes 
legais, que vai assinada em 03 (três) vias de igual teor e forma. 
 

 
SERRA ALTA/SC, 04 de outubro de 2022. 
 
 
 

RAFAEL MARIN 
PREFEITO MUNICIPAL 

CONTRATANTE 
 
 
 

ROSELI FATIMA FERREIRA 
RESPONSÁVEL 

ROSELI FATIMA FERREIRA - ME 
 
Analisado e Aprovado pelo Departamento Jurídico 
 
 
MAURÍCIO LEONIR SONDA 
OAB/SC 54.175 
Advogado 
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