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PREGÃO PRESENCIAL Nº. 28/2022

As empresas DETENTORAS DA ATA dos itens, resolvem firmar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS de acordo com o resultado da
licitação decorrente do processo e licitação acima especificados, regido pela Lei Federal nº. 10.520/02, subsidiariamente pela Lei de Licitações nº.
8.666/93, bem como pelo Decreto Municipal nº: 1.838/2008 e, pelas condições do edital, termos da proposta, mediante as cláusulas e condições a

 seguir estabelecidas: 

Nome do RepresentanteEmpresas CNPJ / CPF CPF

BONA GENTE COMERCIAL LTDA 01.150.822/0001-11 WILSON DE ANDRADE 309.382.799-04

DISQUEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTD01.306.465/0001-38 WLADIR JACOBI 442.222.899-49

GDS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA NO TRA10.953.364/0001-40 VANTUIR STEFANO 020.352.809-31

MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA 18.274.923/0001-05 CLEITON CESAR LONGO 006.225.880-01

SUL EPI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA41.506.385/0001-40 RAFAEL JUNIOR PADILHA DA CRUZ 107.688.139-48

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO 

2.1. O preço unitário para fornecimento do objeto de registro será o de MENOR PRECO POR ITEM, inscrito na Ata do Processo e Licitação descritos
acima e de acordo com a ordem de classificação das respectivas propostas que integram este instrumento, independente de transcrição, pelo prazo de

 validade do registro, conforme segue: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente termo tem por objetivo e finalidade de constituir o sistema Registro de Preços para seleção da proposta mais vantajosa para a
 Administração Pública, objetivando: 

Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de equipamentos de proteção
individual para os servidores da Secretaria de Saneamento e Gestão Ambiental, Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, Secretaria de Educação e
Cultura, Secretaria de Agricultura, Indústria e Comércio, Secretaria de Planejamento, Gestão e Finanças e Secretaria de Assistência Social do
Município de Schroeder/SC, ao longo de 12 meses
 Tudo em conformidade com as especificações constantes no Edital, nas condições definidas na ato convocatório, seus anexos, propostas de preços
e demais documentos e Atas do Processo e Licitação acima descritos, os quais integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo

 de validade do presente Registro de Preços. 

1.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar contratações com os respectivos fornecedores ou a contratar a totalidade
dos bens registrados, sendo-lhe facultada a utilização de outros meios permitidos pela legislação relativa às licitações, sem cabimento de recurso,

 sendo assegurado ao beneficiário do registro de preços preferência em igualdade de condições. 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 18/2022

No dia 18 do mês de Maio do ano de 2022, compareceram, de um lado a(o) MUNICIPIO DE SCHROEDER, Estado de SANTA CATARINA, pessoa
jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº. 83.102.491/0001-09, com sede administrativa localizada na RUA MARECHAL CASTELO
BRANCO, 3201, bairro CENTRO, CEP nº. 89275-000, nesta cidade de Schroeder/SC, representado pelo(a) PREFEITO MUNICIPAL , o Sr(a).
FELIPE VOIGT, inscrito no CPF sob o nº. 352.318.319-72, doravante denominada ADMINISTRAÇÃO, e as empresas abaixo qualificadas, doravante
denominadas DETENTORAS DA ATA, que firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS de acordo com o resultado do julgamento da
licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº. 28/2022, Processo Licitatório nº. 57/2022, que selecionou a proposta mais vantajosa para a
Administração Pública, Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de
equipamentos de proteção individual para os servidores da Secretaria de Saneamento e Gestão Ambiental, Secretaria de Obras e Serviços Urbanos,
Secretaria de Educação e Cultura, Secretaria de Agricultura, Indústria e Comércio, Secretaria de Planejamento, Gestão e Finanças e Secretaria de
Assistência Social do Município de Schroeder/SC, ao longo de 12 meses Em conformidade com as especificações constantes no Edital.

Abaixo segue os licitantes que participaram da licitação e que tiveram itens vencedores:

Nome da Empresa ItensCódigo
BONA GENTE COMERCIAL LTDA10662 1, 2, 3, 5, 11, 16, 19, 21, 32, 41

DISQUEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTD6852 4, 6, 23, 28, 31, 35, 42

GDS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA NO TRA14892 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 22, 33, 34

MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA13905 9, 10, 38

SUL EPI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA14891 18, 20, 25, 26, 27, 29, 36, 37, 39, 40

Item Unid Marca Quantidade Preço Unitário Preço TotalEspecificação

 Fornecedor:  6852  -  DISQUEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTD

4 UN protdesc 150,000 18,8000 2.820,00AVENTAL DESCARTÁVEL EM TNT BRANCO, COM VELCRO, MANGA
LONGA. FECHAMENTO EM VELCRO. Em tamanho único, totalmente
confeccionado em TNT, 100% em polipropileno, fechado com costura
overlok em todo o perímetro, fechamento no dorso através de velcro, com
mangas longas e terminação nos punhos com elástico. Embalagem com
10 unidades.
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Item Unid Marca Quantidade Preço Unitário Preço TotalEspecificação

 Fornecedor:  6852  -  DISQUEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTD

6 UN trevo 40,000 27,0000 1.080,00AVENTAL DE RASPA SEM MANGA TIPO AÇOUGUEIRO, sem emenda,
confeccionado em raspa de couro bovino, costurado com fio 100%
algodão ou aramida, com tiras em raspa e fivelas metálicas para fixação
e ajuste no pescoço e nas laterais na altura da cintura.  Dimensões
mínimas: 0,60 (L) x1,20 (C) m. Apresentar C.A. (Certificado de
Aprovação) válido.

23 UN dany 150,000 10,8700 1.630,50LUVA DE LÁTEX NATURAL, SANFONADA, CANO LONGO. PAR.
Confeccionada em látex natural, reforçada, sem revestimento interno,
com superfície externa antiderrapante (na palma e nos dedos), cor
natural. Cano longo com detalhe sanfonado e fechamento no antebraço,
que evita penetração de líquidos no inteior do EPI. Embalagem individual.
Par. Comprimento mínimo: 30 cm a 42 cm de acordo com cada tamanho.
Tamanhos: P, M, G, EG. Apresentar C.A. (Certificado de Aprovação)
válido.

28 UN dany 260,000 3,4000 884,00LUVA MULTIUSO, LÁTEX, COM FORRO. Confeccionada em látex
natural, revestida internamente com flocos de algodão, com relevo
antiderrapante na palma e face palmar dos dedos e lisa na face dorsal e
punho. Punho com bainha. Embalagem individual. Par. Comprimento
mínimo: 28 cm. Tamanho: P, M, G, GG.  Apresentar C.A. (Certificado de
Aprovação) válido.

31 UN luvex 140,000 4,1500 581,00ÓCULOS DE PROTEÇÃO, INCOLOR, constituído de armação em
material plástico preto resistente. Haste tipo espátula, confeccionadas do
mesmo material do arco e fixadas por meio de parafusos, com ajuste de
tamanho (no mínimo 3 regulagens de extensão de cada lado). Visor
confeccionado em  policarbonato, com apoio nasal e proteção lateral
confeccionados do mesmo material e injetados em uma única peça.
Resistente a impactos, com revestimento antiembaçante, antirisco.
Marcação do CA: Gravação na haste/visor. Incolor. Embalagem
Individual. Tamanho: único. Apresentar C.A. (certificado de Aprovação)
válido.

35 UN 3m 180,000 2,7000 486,00PROTETOR AUDITIVO DO TIPO INSERÇÃO, PRE MOLDADO,
REUTILIZÁVEL, hipoalergênico, atóxico, com 3 flanges de silicone grau
farmacêutico em formato cônico e cordão de poliéster. Acondicionado em
caixa plástica. Atenuação mínima: 16 dB (NRRsf). Tamanho único.
Apresentar C.A. (certificado de Aprovação) válido.

42 UN hndesc 255,000 8,7500 2.231,25TOUCA DESCARTÁVEL SANFONADA,  confeccionada em TNT 100%
polipropileno, com elástico revestido em toda sua volta. Fabricada
mediante processo de costura ultrasônica; Hipoalergênica, atóxica.
Tamanho único. Unissex. COR BRANCA. PACOTE COM 100
UNIDADES.

Item Unid Marca Quantidade Preço Unitário Preço TotalEspecificação

 Fornecedor:  10662  -  BONA GENTE COMERCIAL LTDA

1 UN 50,000 18,3000 915,00ALMOFADA EXTERNA PARA ABAFADOR DE RUÍDO. Cor Preta. deverá
ser compatível com modelo ARS Agena. Par.

2 UN 60,000 10,9000 654,00AVENTAL DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM CORVIN,
IMPERMEÁVEL, COR PRETA. Sem mangas. Fechamento com tiras
costuradas, com encaixe de engate rápido de plástico nas laterais e sobre
o pescoço, podendo regular o tamanho. Com acabamento em bainha.
Sem cadarço para amarrar. Para proteção do usuário contra umidades
provenientes de trabalho/operações com uso de água. Dimensões
mínimas: 0,60 (L) x1,20 (C) m. Apresentar C.A. (Certificado de
Aprovação) válido.

3 UN 90,000 10,9000 981,00AVENTAL DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM CORVIN,
IMPERMEÁVEL, COR BRANCA. Sem mangas. Fechamento com tiras
costuradas, com encaixe de engate rápido de plástico nas laterais e sobre
o pescoço, podendo regular o tamanho. Com acabamento em bainha.
Sem cadarço para amarrar. Para proteção do usuário contra umidades
provenientes de trabalho/operações com uso de água. Dimensões
mínimas: 0,60 (L) x1,20 (C) m. Apresentar C.A. (Certificado de
Aprovação) válido.

5 UN 20,000 24,8000 496,00AVENTAL DESCARTÁVEL EM TNT BRANCO, MANGA LONGA. Em
tamanho único, totalmente confeccionado em TNT, 100% em
polipropileno, fechado com costura overlok em todo o perímetro,
fechamento no dorso e cintura através de tiras para amarração, com
mangas longas e terminação nos punhos com elástico. Embalagem com
10 unidades.

11 UN 40,000 49,6500 1.986,00CALÇA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM TECIDO SINTÉTICO
PLASTIFICADO COM PVC, com cordão na cintura para ajustes e costura
através de solda eletrônica. Produto 100% impermeável.  Tamanho P / M
/ G / GG / XG. Apresentar C.A. (Certificado de Aprovação) válido.
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Item Unid Marca Quantidade Preço Unitário Preço TotalEspecificação

 Fornecedor:  10662  -  BONA GENTE COMERCIAL LTDA

16 UN 80,000 21,4000 1.712,00CAPA DE CHUVA AMARELA. Impermeável confeccionada em tecido
sintético de PVC ou laminado de vinil, com forração, com capuz
conjugado, mangas longas e fechamento frontal através de botões de
pressão. Costura através de solda eletônica. Proteção contra chuva e
respingos de produtos químicos. Comprimento mínimo de 1,20 metros do
ombro a barra. Tamanhos: P, M, G, GG. Apresentar C.A. (Certificado de
Aprovação) válido.

19 UN 10,000 175,0000 1.750,00CONJUNTO DE PROTEÇÃO CORPORAL CONTRA AGROTÓXICOS.
Composto por calça com proteção abaixo do joelho em PVC dupla
camada resistente a abrasão e proteção à produtos químicos e
agrtoxicos. Camisa com capuz integrado, ajuste facial, aba bico de pato,
mangas longas e ajuste em elástico ou cordonel na cintura (da calça e da
camisa). Durabilidade mínima de 30 lavagens. Etiqueta de controle de
lavagens. Tamanho M, G, XG, XXG. Apresentar C.A. (Certificado de
Aprovação) válido.

21 UN 50,000 11,9000 595,00ESPUMA INTERNA PARA ABAFADOR DE RUÍDO, cor amarela, deverá
ser compatível com modelo ARS Agena. Par.

32 UN 70,000 3,8500 269,50ÓCULOS DE PROTEÇÃO, CINZA ESCURO, constituído de armação em
material plástico preto resistente. Haste tipo espátula, confeccionadas do
mesmo material do arco e fixadas por meio de parafusos, com ajuste de
tamanho (no mínimo 3 regulagens de extensão de cada lado). Visor
confeccionado em  policarbonato, com apoio nasal e proteção lateral
confeccionados do mesmo material e injetados em uma única peça.
Resistente a impactos, com revestimento antiembaçante, antirisco e filtro
atenuante contra raios UVA e UVB. Marcação do CA: Gravação na
haste/visor. Cor: cinza escuro. Embalagem Individual. Tamanho: único.
Apresentar C.A. (certificado de Aprovação) válido.

41 UN 30,000 109,4000 3.282,00SAPATO DE SEGURANÇA FEMININO, MODELO BAIXO, BRANCO,
confeccionado em couro tipo vaqueta, com elástico nas laterais, gáspea
forrada em não tecido, palmilha de montagem não tecido fixada no
sistema strobel, solado PU bidensidade injetado direto ao cabedal,
antiderrapante. Palmilha interna removível, tipo antimicrobiana 100%
poliéster; COM SELO CONFORTO-ABNT/IBTEC. Sem cadarço. Cor
Branco. Par. Tamanho: 33 ao 42.  Com C.A. (Certificado de Aprovação)
válido e marcação do CA no cabedal.

Item Unid Marca Quantidade Preço Unitário Preço TotalEspecificação

 Fornecedor:  13905  -  MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA

9 UN INNPRO/CA 36026 100,000 36,4500 3.645,00BOTA DE BORRACHA, PRETA, confeccionada em PVC injetado,
impermeável, com forro, cano longo (altura mínima da sola à parte
superior do cano de 30 cm). Solado confeccionado no mesmo material ou
material mais resistente, vulcanizado e antiderrapante, salto de altura
mínima de 3,2 cm. Com aditivos antimicrobianos que eliminam
micro-organismos causados pelo suor. Abetura do cano em ângulo que
proporciona maior conforto. Biqueira e calcanhar com frisos reforçados
que melhoram a segurança e facilitam  o descalçar. Lavável; para
trabalhos em locais úmidos frios e que exijam higiene. Cor preta. Par.
Tamanhos: 34 ao 46. Com C.A. (Certificado de Aprovação) válido e
marcação do CA no cabedal.

10 UN INNPRO/CA 36026 50,000 42,5200 2.126,00BOTA DE BORRACHA, BRANCA, confeccionada em PVC injetado,
impermeável, com forro, cano longo (altura mínima da sola à parte
superior do cano de 30 cm). Solado confeccionado no mesmo material ou
material mais resistente, vulcanizado e antiderrapante, salto de altura
mínima de 3,2 cm. Com aditivos antimicrobianos que eliminam
micro-organismos causados pelo suor. Abetura do cano em ângulo que
proporciona maior conforto. Biqueira e calcanhar com frisos reforçados
que melhoram a segurança e facilitam  o descalçar. Lavável; para
trabalhos em locais úmidos frios e que exijam higiene. Cor preta. Par.
Tamanhos: 34 ao 46. Com C.A. (Certificado de Aprovação) válido e
marcação do CA no cabedal.

38 UN ALG/ANV: 418210001190,000 12,1500 2.308,50REPELENTE DE INSETOS, INCLUSIVE CONTRA O MOSQUITO DA
DENGUE. Para uso adulto. De longa duração (no mínimo 4 horas). Não
oleoso, hipoalergênico, não comedogênico,testado dermatológicamente.
Frasco com no mínimo 120g. O Produto deverá ser registrado na ANVISA
e ter no mínimo 18 meses de validade a partir da data da entrega.

Item Unid Marca Quantidade Preço Unitário Preço TotalEspecificação

 Fornecedor:  14891  -  SUL EPI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA

18 UN PLASTCOR 50,000 54,0000 2.700,00COLETE REFLETIVO, TIPO BLUSÃO, COM BOLSO, COR LARANJA.
Colete de proteção de alta visibilidade, confeccionado com tecido 100%
poliester, combinado retrorefletivo em conjunto com material fluorescente,
fechamento frontal em ziper, com faixas refletivas em X nas costas e H
na parte frontal, com 4 bolsos. TAMANHOS  M, G, XG, XXG.
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Item Unid Marca Quantidade Preço Unitário Preço TotalEspecificação

 Fornecedor:  14891  -  SUL EPI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA

20 UN MAVARO 60,000 6,9200 415,20CREME PROTETOR DE SEGURANÇA GRUPO 3, sem silicone, oil free,
dermatologicamente testado, hipoalergênico, Frasco com 200 g.
Apresentar C.A. (Certificado de Aprovação) válido. O produto deverá ter
no mínimo 18 meses de validade a partir da data da entrega.

25 UN KALIPSO 90,000 8,0700 726,30LUVA DE MALHA, COM REVESTIMENTO TOTAL DE NITRÍLICO.
Confeccionada em malha de algodão, com revestimento em látex nitrílico
na palma, dedos, dorso, e punho em malha de algodão. Resistência a
riscos mecânicos como abrasão, corte, rasgamento e perfuração. Par.
Tamanhos: P, M, G e XG. Apresentar C.A. (Certificado de Aprovação)
válido.

26 UN VOLK 150,000 7,9400 1.191,00LUVA NITRÍLICA COM FORRO. Confeccionada em borracha nitrílica
(sintética) de alta qualidade, com resistência mecânica e química por
imersão. Impermeável, flocada com algodão internamente, com
acabamento antiderrapante na face palmar e pontas dos dedos. Forma
anatômica. Embalagem individual. Par. Comprimento mínimo: 28 cm.
Tamanhos: P, M, G e GG. Apresentar C.A. (Certificado de Aprovação)
válido.

27 UN VOLK 150,000 7,7500 1.162,50LUVA NITRÍLICA SEM FORRO. Confeccionada em borracha nitrílica
(sintética) de alta qualidade, com resistência mecânica e química por
imersão. Impermeável, sem revestimento interno, com acabamento
antiderrapante na face palmar e pontas dos dedos. Forma anatômica.
Embalagem individual. Par. Comprimento mínimo: 43 cm. Tamanhos: P,
M, G e GG. Apresentar C.A. (Certificado de Aprovação) válido.

29 UN ZANEL 65,000 8,8900 577,85LUVA DE RASPA de couro bovino curtida ao cromo, modelo 5 dedos,
com forração interna e reforço interno entre o polegar e o indicador.
Costura em Kevlar ou algodão. Cano longo no mínimo 15 cm. Par.
Tamanho Único. Apresentar C.A. (Certificado de Aprovação) válido.

36 UN PROTECHFACE 200,000 2,5000 500,00RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR, TIPO PEÇA SEMI FACIAL
FILTRANTE PARA PARTÍCULAS PFF2, COM CARVÃO ATIVADO E
VÁLVULA DE EXALAÇÃO. Com formato dobrável, cor externa azul,
verde ou cinza e face interna branca. Com filtro químico de baixa
capacidade (carvão ativado). Solda ultrasônica em todo seu perímetro.
Com tirantes elásticos para sustentação presos à peça. A parte superior
externa do respirador deverá possuir uma peça de material moldável,
fixada através de colagem para ajuste sobre o septo nasal. O respirador
deverá conter um dispositivo plástico, com uma válvula de exalação,
localizado na lateral do respirador. Com nível de eficiência de filtragem de
no mínimo 94%. Proteção das vias respiratórias do usuário contra
aerodispersóides (partículas) gerados mecanicamente (poeiras e
névoas), termicamente (fumos) e odores de vapores orgânicos em baixa
concentração (Filtro FBC). Embalagem Individual. Tamanho: único. O
Produto deverá ter no mínimo 24 meses de validade a partir da data da
entrega. Apresentar C.A. (certificado de Aprovação) válido.

37 UN PLASTCOR 25,000 31,5000 787,50RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR (MÁSCARA) TIPO PEÇA SEMI
FACIAL REUTILIZÁVEL, PARA 1 FILTRO. Peça com corpo
confeccionado em elastômero de borracha ou silicone. Com tirante
deslizante para ajuste do respirador ao usuário. Com 1 dispositivo dotado
de uma válvula de inalação em sua parte interna e de bocal com encaixe
tipo rosca interna e anel de vedação em sua parte externa para fixação do
filtro. Com dispositivo dotado de uma válvula de exalação na parte inferior
extena. Com FPA 10 (Fator de Proteção Atribuído). Compatível para uso
de filtros químicos CQBA. Apresentar C.A. (certificado de Aprovação)
válido.

39 UN IDOL CALÇADOS 60,000 67,6500 4.059,00SAPATO DE SEGURANÇA MODELO BAIXO, PRETO, confeccionado
em couro tipo vaqueta, com elástico nas laterais, gáspea forrada em não
tecido, palmilha de montagem não tecido fixada no sistema strobel,
solado PU bidensidade injetado direto ao cabedal, antiderrapante.
Palmilha interna removível, tipo antimicrobiana 100% poliéster; COM
SELO CONFORTO-ABNT/IBTEC. Sem cadarço. Cor Preto. Par.
Tamanhos: 34 ao 46. Com C.A. (Certificado de Aprovação) válido e
marcação do CA no cabedal.

40 UN IDOL CALÇADOS 30,000 67,6500 2.029,50SAPATO DE SEGURANÇA FEMININO, MODELO BAIXO, PRETO,
confeccionado em couro tipo vaqueta, com elástico nas laterais, gáspea
forrada em não tecido, palmilha de montagem não tecido fixada no
sistema strobel, solado PU bidensidade injetado direto ao cabedal,
antiderrapante. Palmilha interna removível, tipo antimicrobiana 100%
poliéster; COM SELO CONFORTO-ABNT/IBTEC. Sem cadarço. Cor
Preto. Par. Tamanho: 33 ao 42.  Com C.A. (Certificado de Aprovação)
válido e marcação do CA no cabedal.
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Item Unid Marca Quantidade Preço Unitário Preço TotalEspecificação

 Fornecedor:  14892  -  GDS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA NO TRA

7 UN NUTRIEX 170,000 10,6500 1.810,50BLOQUEADOR SOLAR FATOR MÍNIMO 30 FPS, proteção contra raios
UVA/UVB. Resistente água ou suor, não comedogênico, Oil free, Isento
de PABA, Hipoalergênico, em forma de loção, frasco com no mínimo 120
gr. Sem dióxido de titânio (sem efeito branco). Dermatologicamente
testado. O Produto deverá ser registrado na ANVISA e ter no mínimo 18
meses de validade a partir da data da entrega.

8 UN NUTRIEX 170,000 13,0500 2.218,50BLOQUEADOR SOLAR FATOR MÍNIMO 30 FPS, proteção contra raios
UVA/UVB., COM REPELENTE DE INSETOS, inclusive mosquito da
Dengue, proteção contra raios UVA/UVB. Resistente água ou suor, não
comedogênico, Oil free, Isento de PABA, Hipoalergênico, em forma de
loção, frasco com no mínimo 120 gr. Sem dióxido de titânio (sem efeito
branco). Dermatologicamente testado. O Produto deverá ser registrado
na ANVISA e ter no mínimo 18 meses de validade a partir da data da
entrega.

12 UN PROTSPRAY 10,000 98,4000 984,00CALÇA PARA PULVERIZAÇÃO. Calça confeccionada em tecido hidro
repelente com proteção abaixo do joelho em PVC dupla camada
resistente a abrasão e proteção à produtos químicos e agrotoxicos. Ajuste
em cordonel na cintura. Protege a cintura e pernas contra névoas e
respingos proveniente de pulverizações de agrotóxicos. Indicado para:
Pulverização de calda Agrotóxicas, aplicação de defensivos via solo,
aplicação de produtos veterinários, preparo de pré-misturas, manuseio de
agrotóxicos, aplicação de produtos domissanitários, proteção em capina -
química, ambientes com poeiras tóxicas em suspensão, controle de
pragas e vetores e entre outros. Durabilidade mínima de 30 lavagens.
Etiqueta de controle de lavagens. Tamanho M, G, XG, XXG. Apresentar
C.A. (Certificado de Aprovação) válido.

13 UN PROTSPRAY 10,000 98,4000 984,00CAMISA COM CAPUZ E MANGA LONGA PARA PULVERIZAÇÃO.
Camisa confeccionada em tecido hidro repelente com mangas
compridas, capuz tipo árabe integrado, ajuste facial, abertura em "V" para
vestir, fechamento em velcro e cordonel de ajuste na cintura. Protege
tronco, braços e cabeça contra névoas e respingos provenientes de
pulverizações de agrotóxico. Indicado para: Pulverização de calda
Agrotóxicas, aplicação de defensivos via solo, aplicação de produtos
veterinários, preparo de pré-misturas, manuseio de agrotóxicos, aplicação
de produtos domissanitários, proteção em capina - química, ambientes
com poeiras tóxicas em suspensão, controle de pragas e vetores e entre
outros. Durabilidade mínima de 30 lavagens. Etiqueta de controle de
lavagens. Tamanho M, G, XG, XXG. Apresentar C.A. (Certificado de
Aprovação) válido.

14 UN IDOL 60,000 77,0000 4.620,00CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTINA ATÉ O TORNOZELO,
PRETO, com selo conforto ABNT/IBTEC, altura mínima do cano de 11
cm, modelo Blatt, com biqueira em composite, confeccionada em couro
tipo vaqueta, com fechamento através de elásticos nas laterais. Palmilha
de montagem em não tecido resinado fixada pelo sistema strobel.  Forro
interno em não tecido. Construção no sistema strobel, solado injetado
bidensidade PU, com sistema de efeito anti-impacto e antiderrapante e
com resistência ao óleo combustível e a passagem de corrente elétrica.
Com palmilha antimicrobiana. Sem cadarço. Cor preto. Par. Tamanhos:
34 ao 46. Com C.A. (Certificado de Aprovação) válido e marcação do CA
no cabedal.

15 UN IDOL 60,000 73,3000 4.398,00CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTINA ATÉ O TORNOZELO,
PRETO, com selo conforto ABNT/IBTEC, altura mínima do cano de 11
cm, modelo Blatt, sem biqueira, confeccionada em couro tipo vaqueta,
com fechamento através de elásticos nas laterais. Palmilha de montagem
em não tecido resinado fixada pelo sistema strobel.  Forro interno em não
tecido. Construção no sistema strobel, solado injetado bidensidade PU,
com sistema de efeito anti-impacto e antiderrapante e com resistência ao
óleo combustível e a passagem de corrente elétrica. Com palmilha
antimicrobiana. Sem cadarço. Cor preto. Par. Tamanhos: 34 ao 46. Com
C.A. (Certificado de Aprovação) válido e marcação do CA no cabedal.

17 UN FACE MASCARAS 100,000 49,5000 4.950,00CHAPÉU TIPO AUSTRALIANO com proteção da nuca e pescoço fixo.
Cordão na jugular com  fecho plástico para regulagem. Abas com no
mínimo 8 costuras em toda sua circunferência e botões de pressão nas
laterais para fechamento das abas. Com forro. Tamanho: único. Cor
cáqui, verde escuro, azul marinho (de acordo com o pedido).

22 UN AIR SAFETY 30,000 48,5000 1.455,00FILTRO (CARTUCHO) QUÍMICO, PARA RESPIRADOR PURIFICADOR
DE AR (MÁSCARA) TIPO PEÇA SEMI FACIAL. Filtro Químico CQBA
para Vapores Orgânicos (Derivados de Petróleo e Resíduos Orgânicos) e
Gases Ácidos (Soluções Ácidos). Compatível com o Respirador
Semifacial Modelo Air San c/ Filtro 420 A1 P2, marca Air Safety, C.A
12.973, tendo em vista a economia dos recursos públicos, sendo que já é
feito o uso desse modelo específico de respirador.
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Item Unid Marca Quantidade Preço Unitário Preço TotalEspecificação

 Fornecedor:  14892  -  GDS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA NO TRA

33 UN PRIMA 25,000 25,9000 647,50PERNEIRA DE SEGURANÇA, confeccionada em duas camadas de
laminado de PVC, com forro, contendo no mínimo três talas de
polipropileno afixadas internamente na parte frontal,  com bordas e
proteção do metatarso embutida na perneira e fixadas através de
costuras em solda eletrônica. Sem furos de ventilação, velcro na parte
posterior para fechamento. Cor preta. Par. Apresentar C.A. (Certificado
de Aprovação) válido.

34 UN AGENA 50,000 32,0000 1.600,00PROTETOR AUDITIVO (TIPO ABAFADOR). Protetor auditivo de
segurança circum-auricular, constituído por duas conchas em formato
oval de material plástico rígido, conectadas por um arco ajustável (banda
de cabeça). As conchas possuem selos de ouvidos (almofadas)
recobertas por uma fina camada de plástico flexível e no seu interior
espuma. Com arco padrão. Haste de aço mola, durável. Com tecnologia
de controle de fluxo de ar. Cor: cinza escuro. Regulamentação: NR 15.
Atenuação mínima: 24 dB. Embalagem Individual. Tamanho: único.
Apresentar C.A. (certificado de Aprovação) válido.

2.2. Os preços registrados poderão sofrer reajustes nas hipóteses previstas em Lei.

2.2.1. Na hipótese de alteração de preços de mercado, para mais ou para menos devidamente comprovadas, estes poderão ser revistos, visando ao
restabelecimento da relação inicialmente pactuada, em decorrência de situações previstas na aliena “d” do inciso II do caput e do §5° do art. 65 da Lei
nº 8.666, de 1993.

2.2.2. Para efeitos de revisão de preços ou do pedido de cancelamento do registro de que trata a cláusula sexta, a comprovação deverá ser feita por
meio de documentação comprobatória da elevação dos preços inicialmente pactuados, mediante juntada da planilha de custos, lista de preços de
fabricantes, notas fiscais de aquisição, de transporte, encargos e outros, alusivos à data da apresentação da proposta e do momento do pleito, sob pena
de indeferimento do pedido.

2.2.3. A revisão será precedida de pesquisa prévia no mercado, banco de dados, índices ou tabelas oficiais e ou outros meios disponíveis para
levantamento das condições de mercado, envolvendo todos os elementos materiais para fins de fixação de preço máximo a ser pago pela administração.

2.2.4. O órgão gerenciador deverá decidir sobre a revisão dos preços no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, salvo por motivo de força maior,
devidamente justificado no processo.

2.2.5. No reconhecimento do desequilíbrio econômico financeiro do preço inicialmente estabelecido, o órgão gerenciador, se julgar conveniente, poderá
optar pelo cancelamento do preço, liberando os fornecedores do compromisso assumido, sem aplicação de penalidades ou determinar a negociação.

2.2.6. No ato da negociação de preservação do equilíbrio econômico financeiro do contrato será dada preferência ao fornecedor de primeiro menor
preço e, sucessivamente, aos demais classificados, respeitada a ordem de classificação.

2.3. Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, caberá ao órgão gerenciador da Ata promover as necessárias
negociações junto aos fornecedores, mediante as providências seguintes:

     a)  convocar o fornecedor primeiro classificado, visando estabelecer a negociação para redução de preços originalmente registrados e sua
adequação ao praticado no mercado;

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

     c)  convocar os demais fornecedores registrados, na ordem de classificação, visando igual oportunidade de negociação.

2.4. Quando o preço registrado torna-se inferior aos preços praticados no mercado e o fornecedor não puder cumprir o compromisso inicialmente
assumido poderá mediante requerimento devidamente instruído, pedir revisão dos preços ou o cancelamento do preço registrado, comprovadas as
situações elencadas na alínea “d” do inciso II do caput ou do §5° do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993, caso em que o órgão gerenciador poderá:

     a)  estabelecer negociação com os classificados visando à manutenção dos preços inicialmente registrados:

     b)  permitir a apresentação de novos preços, observado o limite máximo estabelecido pela administração, quando da impossibilidade de manutenção
do preço na forma referida na alínea anterior, observada as seguintes condições:

          b1)  as propostas com os novos valores deverão constar de envelope lacrado, a ser entregue em data, local e horário, previamente, designados
pelo órgão gerenciador;

          b2)  o novo preço ofertado deverá manter equivalência entre o preço originalmente constante da proposta e o preço de mercado vigente à época
da licitação, sendo registrado o de menor valor.

2.4.1. A fixação do novo preço pactuado deverá ser consignada em apostila à Ata de Registro de Preços, com as justificativas cabíveis, observada a
anuência das partes.

2.4.2. Não havendo êxito nas negociações, de que trata este subitem e o anterior estes serão formalmente desonerados do compromisso de
fornecimento em relação ao item ou lote pelo órgão gerenciador, com conseqüente cancelamento dos seus preços registrados, sem aplicação das
penalidades.
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CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE
PREÇOS

3.1. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses a contar da data da assinatura da ata, computadas neste prazo, as
eventuais prorrogações.

3.2. Os preços decorrentes do Sistema de Registro de Preços terão sua vigência conforme as disposições contidas nos instrumentos convocatórios e
respectivos contratos, obedecida o disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/1993.

CLÁUSULA QUARTA - DOS USUÁRIOS DO REGISTRO DE PREÇOS

4.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada pelos órgãos ou entidades da Administração Municipal relacionadas no objeto deste Edital;

4.2. Os órgãos e entidades participantes da Ata de Registro de Preços deverão apresentar suas solicitações de aquisição ou contratação ao órgão
gerenciador, que formalizará por intermédio de instrumento contratual ou emissão de nota de empenho de despesa ou autorização de compra ou outro
instrumento equivalente, na forma estabelecida no §4° do art. 62 da Lei nº 8.666/1993, e procederá diretamente a solicitação com o fornecedor, com os
preços registrados, obedecida a ordem de classificação.

4.3. Os quantitativos dos contratos de fornecimento serão sempre fixos e os preços a serem pagos serão aqueles registrados em ata.

4.4. Aplicam-se aos contratos de fornecimento as disposições pertinentes da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações posteriores
e demais normas cabíveis.

4.5. Os órgãos e entidades participantes da Ata de Registro de Preços manterão o órgão gerenciador informado a respeito dos processos de aquisições
por meio de registro de preços, devendo encaminhar cópia dos comprovantes das aquisições, para a anexação ao respectivo processo de registro.

4.6. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado
do certame licitatório, sendo que serão denominadas "Órgão não-participante ou carona".

CLÁUSULA QUINTA - DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES

5.1. Compete ao Órgão Gestor:

5.1.1. A Administração e os atos de controle da Ata de Registro de Preços decorrente da presente licitação será do Núcleo de Compras e Licitação,
denominado como órgão gerenciador do Sistema de Registro de Preços, nos termos do inciso III do art. 3° do Decreto Municipal n° 095/2009;

5.1.2. O órgão gerenciador acompanhará, periodicamente, os preços praticados no mercado para os materiais registrados, para fins de controle e fixado
do valor máximo a ser pago pela Administração.

5.1.2.1. O órgão gerenciador sempre que os órgãos e entidades usuários da ata de registro de preços necessitarem da entrega dos materiais, indicará
os fornecedores e seus respectivos saldos, visando subsidiar os pedidos de materiais, respeitada a ordem de registro e os quantitativos a serem
fornecidos.

5.1.3.. Optar pela contratação ou não dos bens ou serviços decorrentes do Sistema Registro de Preços ou das quantidades estimadas, ficando-lhe
facultada a utilização de outros meios para aquisição de item, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do
Registro de Preços preferência em igualdade de condições, sem que caiba recurso ou indenização;

5.1.4. Dilatar o prazo de vigência do registro de preços “de oficio” através de apostilamento, com a publicação na imprensa oficial do município,
observado o prazo legalmente permitido, quando os preços apresentarem mais vantajosos para a Administração e/ou existirem demandas para
atendimento dos órgãos usuários.

5.1.5. Decidir sobre a revisão ou cancelamento dos preços registrados no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, salvo motivo de força maior
devidamente justificado no processo;

5.1.6. Emitir a autorização de compra;

5.1.7. Dar preferência de contratação com o detentor do registro de preços ou conceder igualdade de condições, no caso de contrações por outros
meios permitidos pela legislação;

5.2. Compete aos órgãos ou entidades usuárias:

5.2.1. Proporcionar ao detentor da ata todas as condições para o cumprimento de suas obrigações e entrega dos materiais dentro das normas
estabelecidas no edital;

5.2.2. Proceder à fiscalização da contratação, mediante controle do cumprimento de todas as obrigações relativas ao fornecimento, inclusive
encaminhando ao órgão gerenciador qualquer irregularidade verificada;

5.2.3. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo detentor da ata.
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5.3. Compete ao Compromitente Detentor da Ata:

5.3.1. Entregar os produtos nas condições estabelecidas no edital e seus anexos e atender todos os pedidos de contratação durante o período de
duração do registro de Preços, independente da quantidade do pedido ou de valor mínimo, de acordo com a sua capacidade de fornecimento fixada
na proposta de preço de sua titularidade, observando as quantidades, prazos e locais estabelecidos pelo Órgão Usuário da Ata de Registro de Preços;

5.3.2. Manter, durante a vigência do registro de preços, a compatibilidade de todas as obrigações assumidas e as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação;

5.3.3. Substituir os produtos recusados pelo órgão ou entidade usuária, sem qualquer ônus para a Administração, no prazo máximo de 72 (setenta e
duas) horas, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis;

5.3.4. Ter revisado ou cancelado o registro de seus preços, quando presentes os pressupostos previstos na cláusula segunda desta Ata;

5.3.5. Atender a demanda dos órgãos ou entidade usuários, durante a fase da negociação de revisão de preços de que trata a cláusula segunda
desta Ata, com os preços inicialmente registrados, garantida a compensação dos valores dos produtos já entregues, caso do reconhecimento pela
Administração do rompimento do equilíbrio originalmente estipulado;

5.3.6. Vincular-se ao preço máximo (novo preço) definido pela Administração, resultante do ato de revisão;

5.3.7. Ter direito de preferência ou, igualdade de condições caso a Administração optar pela contratação dos bens ou serviços objeto de registro por
outros meios facultados na legislação relativa às licitações.

5.3.8. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo até a entrega do
objeto de registro de preços.

5.3.9. Receber os pagamentos respectivos nas condições pactuadas no edital e na cláusula oitava desta Ata de Registro de Preços.

5.3.10. Entregar/executar os objetos licitados de forma parcelada, conforme necessidade da CONTRATANTE, rigorosamente dentro do prazo de 10
dias úteis após ordem de compra, no Município de Schroeder, de segunda a sexta feira, das 07h30min às 12h e das 13h00min às 16h:30, devendo
ser expedida a nota fiscal, sempre que houver a execução do objeto.

5.3.11. Vincula-se a este instrumento contratual o edital do Processo Licitatório nº 57/2022, e seus anexos, bem como a ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA SEXTA - DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS

6.1. A Ata de Registro de Preços será cancelada, automaticamente, por decurso de prazo de vigência ou quando não restarem fornecedores registrados
e, por iniciativa do órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços quando:

6.1.1. Pela ADMINISTRAÇÃO, quando:

     a) o detentor da ata descumprir as condições da Ata de Registro de Preços a que estiver vinculado;

     b) o detentor não retirar nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;

     c) em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial do contrato de fornecimento;

     d) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese desta apresentar superior ao praticado no mercado;

    e) estiver impedido para licitar ou contratar temporariamente com a administração ou for declarado inidôneo para licitar ou contratar com a
administração pública, no termos da Lei Federal n° 10.520, de 17 de fevereiro de 2002;

     f) por razões de interesse público devidamente fundamentadas.

6.1.2. Pela DETENTORA da ata quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de executar o contrato de acordo com a ata
de registro de preços, decorrente de caso fortuito ou de força maior.

6.2. Nas hipóteses previstas no subitem 6.1., a comunicação do cancelamento de preço registrado será publicada na imprensa oficial juntando-se o
comprovante ao expediente que deu origem ao registro.

6.3. O cancelamento do registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente.

6.4. A solicitação da detentora da ata para cancelamento do registro do preço deverá ser protocolada no protocolo geral da ADMINISTRAÇÃO, facultada
a esta a aplicação das sanções administrativas previstas no edital, se não aceitar as razões do pedido, sendo assegurado ao fornecedor o contraditório
e a ampla defesa.

6.5. Cancelada a ata em relação a uma detentora, o Órgão Gerenciador poderá emitir ordem de fornecimento àquela com classificação imediatamente
subsequente.
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CLÁUSULA SETIMA - DO FORNECIMENTO, LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

7.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada para aquisição do respectivo objeto, pelos órgãos e entidades da Administração Municipal.

7.2. Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante solicitação por escrito, formalizado pelo órgão ou entidade participante ao órgão gerenciador,
dela devendo constar: a data, o valor unitário do fornecimento, a quantidade pretendida, o local para a entrega, o prazo, o carimbo e a assinatura do
responsável.

7.3. O órgão gerenciador formalizará por intermédio de instrumental contratual ou autorização de compra ou outro instrumento equivalente, na forma
estabelecida no §4° do art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993, acompanhada a respectiva nota de empenho, contendo o número de referência da Ata de
Registro de Preços e procederá diretamente a solicitação com o fornecedor, com os preços registrados, obedecida a ordem de classificação.

7.4. Caso a fornecedora classificada não puder fornecer os produtos solicitados, ou o quantitativo total requisitado ou parte dele, deverá comunicar o
fato ao Departamento de Compras – órgão gerenciador, por escrito, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da Ordem
de Fornecimento.

7.5. A(s) fornecedora(s) classificada(s) ficará(ão) obrigada(s) a atender as ordens de fornecimento efetuadas dentro do prazo de validade do registro,
mesmo se a entrega dos materiais ocorrer em data posterior ao seu vencimento.

7.5.1. O local de entrega dos materiais será estabelecido em cada Ordem de Fornecimento, podendo ser na sede da unidade requisitante, ou em local
em que esta indicar.

7.5.2. Se a Detentora da ata não puder fornecer o quantitativo total requisitado, ou parte dele, deverá comunicar o fato à administração, por escrito, no
prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da ordem de fornecimento.

7.5.3. Serão aplicadas as sanções previstas na Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, além das determinações
deste edital, se a detentora da ata não atender as ordens de fornecimento.

7.6. A segunda fornecedora classificada só poderá fornecer à Administração, quando estiver esgotada a capacidade de fornecimento da primeira, e
assim sucessivamente, de acordo com o consumo anual previsto para cada item da licitação, ou quando da primeira classificada tiver seu registro junto
a Ata cancelado.

7.7. As despesas relativas à entrega dos materiais correrão por conta exclusiva da fornecedora detentora da Ata.

7.8. A Detentora da Ata obriga-se a fornecer os materiais, descritos na presente Ata, novos e de primeiro uso, em conformidade com as especificações
descritas na proposta de Preços, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição, caso não esteja em conformidade com as referidas
especificações.

7.8.1. Serão recusados os materiais imprestáveis ou defeituosos, que não atendam as especificações constantes no edital e/ou que não estejam
adequados para o uso.

7.8.2. Os materiais deverão ser entregues embalados de forma a não serem danificados durante as operações de transporte e descarga no local da
entrega.

7.9. Independente de aceitação, a contratada garantirá a qualidade e segurança dos materiais licitados contra defeitos de fabricação, pelo prazo mínimo
de 06 (seis) meses a partir da data da entrega, conforme manual da fabricante, salvo o uso indevido, acidente e desgaste natural.

7.10. Todas as despesas relativas à entrega e transporte dos materiais, bem como todos os impostos, taxas e demais despesas decorrente da presente
Ata, correrão por conta exclusiva da contratada.

CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

8.1. O pagamento, decorrente do fornecimento do objeto desta licitação, será efetuado mediante crédito em conta bancária, em até 15 (quinze) dias
consecutivos, contados do recebimento definitivo dos materiais, após a apresentação da respectiva Nota Fiscal, devidamente atestada pelo setor
competente, conforme dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea "a", da Lei n° 8.666/93 e alterações.

8.2. Os pagamentos somente serão efetuados após a comprovação, pela(s) fornecedora(s), de que se encontra regular com suas obrigações para com
o sistema de seguridade social, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Regularidade Fiscal.

8.3. Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será sustado para que o fornecedor tome as medidas necessárias,
passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação do mesmo.

8.4. Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal, o órgão, a seu critério, poderá devolvê-la, para as devidas correções.

8.5. Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal será considerada como não apresentada, para fins de atendimento das condições contratuais.

8.6. Na pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual o valor será descontado da fatura ou
créditos existentes em favor da fornecedora.

8.7. A Administração efetuará retenção, na fonte dos tributos e contribuições sobre todos os pagamentos devidos à fornecedora classificada.

8.8. O pagamento será efetuado na conta bancária especificada pela licitante na proposta comercial, que deverá ser expressa no corpo da nota fiscal
ou outro documento anexo a esta.
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CLÁUSULA NONA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

9.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº
8.666, de 1993.

9.2. A supressão dos produtos registrados na Ata de Registro de Preços poderá ser total ou parcial, a critério do órgão gerenciador, considerando-se o
disposto no § 4.º do artigo 15 da Lei n. 8.666/93 e alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1. As despesas decorrentes da contratação dos objetos da presente Ata de Registro de Preços correrão a cargo dos Órgãos ou Entidades Usuários
da Ata, cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas constarão nas respectivas notas de empenho, contrato ou documento equivalente,
observada as condições estabelecidas no edital e ao que dispõe o artigo 62, da Lei n. 8.666/93 e alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES E DAS MULTAS

11.1. Caberá ao Órgão Gerenciador, a seu juízo, após a notificação por escrito de irregularidade pela unidade requisitante, aplicar ao detentor da ata,
garantidos o contraditório e a ampla defesa, as seguintes sanções administrativas:

11.1.1. pelo descumprimento total da obrigação assumida, caracterizado pela recusa do fornecedor em assinar o contrato, aceitar ou retirar a nota de
empenho ou documento equivalente no prazo estabelecido, ressalvados os casos previstos em lei, devidamente informados e aceitos:

    a) multa de dez por cento sobre o valor constante da nota de empenho ou contrato;

    b) cancelamento do preço registrado;

    c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração no prazo de até cinco anos.

11.1.1.1 As sanções previstas neste subitem poderão ser aplicadas cumulativamente.

11.1.2. por atraso injustificado no cumprimento de contrato de fornecimento:

    a) multa de 0,5% (meio por cento), por dia útil de atraso, sobre o valor da prestação em atraso até o décimo dia;

    b) rescisão unilateral do contrato após o décimo dia de atraso.

11.1.3. por inexecução total ou execução irregular do contrato de fornecimento ou de prestação de serviço:

    a) advertência, por escrito, nas falta leves;

    b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente à parte não cumprida ou da totalidade do fornecimento ou serviço não executado pelo
fornecedor;

    c) suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a administração pública estadual por prazo não superior a 2
(dois) anos.

    d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

11.1.3.1. A penalidade prevista na alínea "b" do subitem 11.1.3. poderá ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente com as sanções previstas
nas alíneas "a", "c" e "d", sem prejuízo da rescisão unilateral do instrumento de ajuste por qualquer das hipóteses prescritas nos artigos 77 a 80 da Lei
nº 8.666, de 1993.

11.1.3.2. Ensejará ainda motivo de aplicação de penalidade de suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a
administração de até cinco anos e descredenciamento do Registro Cadastral da ADMINISTRAÇÃO, o licitante que apresentar documentação falsa,
não mantiver a proposta e cometer fraude fiscal, sem prejuízo das demais cominações legais, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002.

11.1.3.3. O fornecedor que não recolher as multas previstas neste artigo, no prazo estabelecido, ensejará também a aplicação da pena de suspensão
temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a administração, enquanto não adimplida a obrigação.

11.1.3.4. A aplicação das penalidades previstas nas alíneas "c" e "d" do subitem 11.1.3, será de competência exclusiva do prefeito municipal, facultada
a ampla defesa, na forma e no prazo estipulado no parágrafo seguinte, podendo a reabilitação ser concedida mediante ressarcimento dos prejuízos
causados e após decorrido o prazo de sanção mínima de dois anos.

11.2. Fica garantido ao fornecedor o direito prévio da citação e de ampla defesa, no respectivo processo, no prazo de cinco dias úteis, contado da
notificação.

11.3. As penalidades aplicadas serão obrigatoriamente anotadas no registro cadastral dos fornecedores mantido pela Administração.

11.4. As importâncias relativas às multas deverão ser recolhidas à conta do Tesouro do Município.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA EFICÁCIA

12.1. O presente Termo de Registro de Preços somente terá eficácia após a publicação do respectivo extrato no DOM/SC.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO

13.1. As partes contratantes elegem o Foro da Comarca de Guaramirim, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir
questões resultantes da ou relativas à aplicação deste Contrato ou execução do ajuste, não resolvidos na esfera administrativa.

E, por estarem as partes justas e compromissadas, assinam o presente Termo em duas vias, de igual teor, na presença das testemunhas abaixo
assinadas.

 Empresas Participantes: 

Schroeder,18  de Maio de 2022.

 ______________________________________________

FELIPE VOIGT
PREFEITO MUNICIPAL 

BONA GENTE COMERCIAL LTDA CNPJ:  01.150.822/0001-11       ________________________________________

DISQUEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDCNPJ:  01.306.465/0001-38       ________________________________________

GDS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA NO TRACNPJ:  10.953.364/0001-40       ________________________________________

MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA CNPJ:  18.274.923/0001-05       ________________________________________

SUL EPI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDACNPJ:  41.506.385/0001-40       ________________________________________


