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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2022 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2022 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2022 

 

REGISTRO DE PREÇOS 

O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE,  pessoa jurídica de direito público de natureza autárquica, CNPJ 

nº 19.893.791/0001-54, com sede localizada à Rua Monsenhor Domingos, nº 242, Centro, Caeté/MG, CEP 34.800-000, neste 

instrumento representado pela sua Diretora Administrativa a Srta Eskárlate Juliana de Andrade, inscrita no CPF sob o nº 

372.977.218-08, e CI nº 39585183-X, no uso de sua competência, neste ato doravante denominado ÓRGÃO GERENCIADOR, 

e a empresa SINTAGMA ZENITE COMÉRCIO EIRELI-ME, com sede a Rua Raimundo Peixoto, nº 012, Bairro: José 

Brandão, Cidade Caeté, Inscrita no CNPJ nº 17.926.188/0001-04, neste ato representada pelo Sr Leonardo Filomeno, inscrito 

no CPF sob o nº  035.463.836-05  e CI nº MG-10.528.273, neste ato  doravante denominado FORNECEDOR/PRESTADOR, 

instituem a presente Ata de Registro de Preços decorrida da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 015/2022, a qual se 

constitui em documento vinculativo e obrigacional às partes, à luz da permissão inserta no art. 15 da Lei Federal nº 8.666/93, 

regulamentada pelo Decreto Municipal nº 125/05, em conformidade com o disposto nas Leis Federais nº 8.666/93 e 

10.520/2002, observadas as seguintes cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1-Constitui objeto da presente licitação AQUISIÇÃO DE UNIFORMES para atender aos servidores da Autarquia SAAE 

Caeté/MG, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas no Edital e no Termo de Referência 

fornecido pelo SAAE – ANEXO VII do edital de Registro de Preços. 

1.2- Este instrumento não obriga o SAAE a contratar o objeto nele registrado, nem firmar contratações nas quantidades 

estimadas, podendo realizar licitação específica para um ou mais itens, obedecida a legislação pertinente, hipótese em que, em 

igualdade de condições, o beneficiário do registro terá preferência. 

1.3- Esta Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, será utilizada exclusivamente pelo SAAE Caeté. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS 

2.1. O objeto efetivamente entregue, será pago ao fornecedor, pelo SAAE,  na forma do disposto no art. 62 e seguintes da Lei 

Federal nº 4.320/64, segundo precificação final constante da proposta apresentada pelo FORNECEDOR/PRESTADOR, na 

forma do disposto no art. 55, inciso XI, da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA 

3.1. A vigência desta Ata inicia-se na data de sua assinatura, sendo 12/08/2022, e os preços registrados vigerão para 

Autorizações de Fornecimento assinadas pelo fornecedor por 12 (doze) meses, até 12/08/2023. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DO GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO REGISTRO DE PREÇOS 

4.1- O gerenciamento deste instrumento caberá a Diretoria Administrativa, que convocará o fornecedor para assinar a ARP. 

4.2- O Setor requisitante acompanhará a entrega dos materiais para conferência de acordo com as especificações licitadas. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

5.1- As contratações decorrentes deste registro de preços observarão a ordem de classificação. 

5.2- A Contratada deverá entregar o objeto, de forma parcelada, conforme requisição do contratante, em até 30 (trinta) dias 

contados da expedição da Ordem de Fornecimento, atendendo às condições estabelecidas neste instrumento, necessárias à fiel 

execução do objeto da licitação. O objeto deverá ser entregue na sede da Autarquia, situada à Rua Monsenhor Domingos, nº 

242, Centro, Caeté/MG, no horários das 08:00 às 11:30 h e 13:30 h às 16:00 h, com o custo para a entrega e/ou frete já incluído 

no preço do objeto. 

5.3- O objeto deverá estar em boas condições de uso para atender as demandas da Autarquia. 

5.4- A contratada deverá realizar a entrega dos itens, em embalagens adequadas que garantam a integridade dos mesmos, 

devendo na nota fiscal também constar as especificações e quantidades e cada item. 

5.5- A contratada deverá entregar o objeto de acordo com os prazos estipulados pelo Contratante, incluindo o atendimento às 

condições estabelecidas no instrumento convocatório e seus anexos, necessárias à fiel execução do objeto desta licitação. 

5.6- O objeto descrito poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste 

termo, no Termo de Referência, Edital e seus anexos; 

5.7- Após a entrega do objeto será realizada a conferência dos mesmos pelo setor competente, de acordo com as especificações 

licitadas, sendo que o que estiver em desacordo com o que foi contratado, será informado ao fornecedor para a realização das 

adequações em até 07 (sete) dias, sem ônus para a Autarquia, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo 

da aplicação das penalidades.  

5.8- O recebimento provisório ou definitivo do material não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes 

da incorreta execução da Ata e/ou do contrato, neste último caso, na forma do disposto no art. 73, §2º, da Lei Federal nº 

8.666/93. 

5.9- O prazo previsto para o fornecimento do objeto poderá ser reduzido ou dilatado de acordo com as necessidades do 
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Contratante, mediante indicação da Ordem de Serviço ou Fornecimento; 

5.10- No caso de necessidade de interrupção do fornecimento a “Ordem de Paralisação”, também formal, devidamente 

assinada, será entregue à contratada com um prazo mínimo de antecedência de 15 (quinze) dias. 

5.11- Caso a ARP seja convolada em contrato e não seja necessária a aquisição da totalidade do saldo contratado até a data do 

vencimento do Contrato, a CONTRATANTE não será obrigada a adquirir o objeto remanescente nem efetuar qualquer 

pagamento à CONTRATADA a este título, podendo, contudo, o prazo de vigência do contrato ser prorrogado, mantendo-se 

apenas o saldo remanescente não contratado ou renovando-se o saldo, caso haja disponibilidade orçamentária ou mesmo não 

adquirido tal saldo se igual ou inferior a 25% (vinte e cinco por cento) do valor global do contrato, mediante termo aditivo 

unilateral de supressão, na forma do disposto no art. 57, inciso II e arts. 65 e seguintes da Lei Federal nº 8.666/93. 

5.12- A Contratada deverá providenciar os recursos necessários para a plena execução do objeto contratual, sendo de sua 

integral responsabilidade quaisquer despesas decorrentes do fornecimento do objeto. 

5.13- Não caberão quaisquer ônus ou responsabilidades ao SAAE, nos casos de danos envolvendo funcionários ou terceiros, 

contratados ou subcontratados para a execução do objeto contratual. 

5.14- A licitante vencedora terá que respeitar todas as Leis e Normas do SAAE, além de observar as demais normas e técnicas 

aplicáveis a execução do objeto contratual já indicadas neste edital. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DO LOCAL E PRAZO DE ATENDIMENTO 

6.1- O prazo para início da execução do objeto será a partir da data da Ordem de Fornecimento expedida pelo Contratante. 

6.2- Recebida à ordem de fornecimento, a CONTRATADA terá o prazo de até 30 (trinta) dias para fornecer o objeto, no local 

indicado pelo requisitante, conforme especificações do ANEXO VII do Edital e a proposta da contratada. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO 

7.1- A aceitação definitiva do objeto somente será efetivada após verificado pelo CONTRATANTE da conformidade do objeto 

recebido com as especificações licitadas, sendo que aquilo que estiver em desacordo com o objeto contratado, será informado 

ao prestador para a realização das adequações e/ou refazimento em até 07 (sete) dias, sem ônus para a Autarquia, a contar da 

notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades; 

7.2- A Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o 

objeto  em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções . 

7.3- A Contratada deverá comprovar a manutenção das condições demonstradas para habilitação, enquanto perdurar a vigência 

da ARP. 

7.4- Para execução do objeto deverá o fornecedor entregar o objeto, no prazo de até 30 (trinta) dias a contar do recebimento por 

parte da Contratada da Ordem de Fornecimento, no local indicado pelo setor requisitante. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

8.1 – São Obrigações da Contratada: 

8.1.1- A Contratada deverá cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e nesta ARP, assumindo 

exclusivamente os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto; 

8.1.2- Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazos e locais constantes no Edital e seus 

anexos, seguindo as exigências da legislação vigente, acompanhado da respectiva nota fiscal, com todas as informações 

pertinentes ao produto.  

8.1.3- Emitir a respectiva Nota Fiscal e enviar ao Contratante juntamente com o relatório contendo a descrição do objeto 

entregue, o preço unitário e o preço total, para a aprovação dos mesmos pelo setor competente do SAAE; 

8.1.4- Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de 

Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990) e art. 70 da Lei Federal nº 8.666/93. 

8.1.5- Substituir, às suas expensas, no prazo fixado no edital, quando da comunicação por parte da Contratante, o objeto que 

apresente qualquer inconformidade; 

8.1.6- Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega do objeto os 

motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação, indicando medida alternativa para a 

solução; 

8.1.7- Manter, durante toda a vigência desta ARP, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação, na forma do disposto no art. 55, inciso XIII, da Lei Federal nº 8.666/93. 

8.1.7.1- Nos termos do que restou decidido pelo e. TCE/MG, na Consulta nº 862.776, o descumprimento do disposto no art. 55, 

inciso XIII, da Lei Federal nº 8.666/93 não constitui elemento suficiente para retenção de pagamento, configurando, contudo, 

hipótese de rescisão da ARP por culpa do contratado;  

8.1.8- Indicar preposto para representá-la durante o período de execução da ARP. 

8.1.9- Responsabilizar-se por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à 

execução da ARP, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, 

prepostos ou subordinados, na forma do disposto nos arts. 70 e 71 da Lei Federal nº 8.666/93. 

8.1.10- Conhecer e praticar todas as normas legais e de segurança, aplicáveis ao objeto deste termo; 

8.1.11- No momento da entrega do objeto, seguir todas as determinações contidas na cláusula 5ª deste termo.  

8.1.12- Ter o objeto descrito no Anexo I do Edital em disponibilidade de  fornecimento quando da apresentação da requisição, 

independentemente de aviso prévio por parte do CONTRATANTE, salvo motivo justificado, apresentado por escrito; 
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8.1.13- Realizar por sua conta a entrega do objeto no local indicado pelo CONTRATANTE, direta e pessoalmente, assumindo 

inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e prejuízos materiais ou pessoais causados, por seus 

empregados ou prepostos, ao CONTRATANTE ou a terceiros; 

8.2 – São obrigações da CONTRATANTE: 

8.2.1- Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos, especialmente nesta ARP, verificando 

minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do objeto contratual recebido com as especificações constantes do Edital e 

da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;  

8.2.2- Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para 

que seja substituído, reparado ou corrigido.  

8.2.3- Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente 

designado;  

8.2.4- Efetuar o pagamento do objeto contratual entregue, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos, 

especialmente nesta ARP, após aceite definitivo do setor competente. 

8.2.5- A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que 

vinculados à execução do objeto desta ARP, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da 

Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

8.2.6- Solicitar por escrito, durante o período de execução do objeto, a substituição do objeto em desacordo com a proposta. 

 

CLÁUSULA NONA - DO PAGAMENTO 

9.1- Os pagamentos só serão efetivados após apresentação da Nota Fiscal relativa a cada entrega e após o recebimento 

definitivo do objeto. 

9.1.1- A conferência do(s) objeto(s) relacionados na nota fiscal será feita pelo Setor competente da Autarquia. 

9.2- No preço contratado estão incluídos todos os custos com mão-de-obra, impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais 

e parafiscais e quaisquer outras despesas acessórias e/ou necessárias à execução do objeto Contratado. 

9.3- O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias corridos após o recebimento e aceite da respectiva Nota Fiscal 

detalhando o objeto, o valor e quantidades efetivamente entregues em atendimento às requisições do CONTRATANTE. 

9.4- O CNPJ da Nota Fiscal deverá ser o mesmo indicado na proposta e na Nota de Empenho e vinculado à conta corrente 

informada para os respectivos depósitos, se for o caso. 

9.5- A Nota Fiscal deverá estar acompanhada de cópia da Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a 

Dívida Ativa da União, Certificado de Regularidade do FGTS (CRF); caso a empresa esteja com situação irregular em relação a 

tais certidões, o pagamento ficará retido até a apresentação de novos documentos que comprovem a sua regularidade, ou caso a 

contratada  opte pelo recebimento sem a regularização da pendência fiscal, a Autarquia promoverá o pagamento e será admitida 

a rescisão do contrato firmado, nos termos do disposto no art. 78, incisos I, IX, X e XI da Lei Federal nº 8.666/93, com as 

consequências e sanções cabíveis, como decidido pelo e. TCE/MG, na Consulta nº 862.776. 

9.6- Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, a Nota Fiscal será devolvida e o 

pagamento ficará pendente, até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. 

9.6.1- O prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, fato esse 

que não acarretará qualquer ônus adicional para o CONTRATANTE, nem interrupção do fornecimento do objeto pela 

CONTRATADA. 

9.7- Se, por ventura, o endereço para faturamento indicado pela licitante vencedora for diverso do constante nos documentos 

enviados, o licitante deverá fazer esta observação na proposta, indicando o endereço desejado para faturamento que deverá 

constar da Nota de Empenho. 

9.8- As compensações financeiras e penalizações, por eventuais atrasos de pagamentos, e descontos, por eventuais 

antecipações, poderão ser acordados entre as partes contratantes, de acordo com o preceituado pela legislação vigente. 

9.9- Nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, é assegurado o equilíbrio econômico-financeiro da ARP e/ou 

do Contrato, o que se efetivará mediante revisão de qualquer preço unitário em virtude de ocorrência de fato superveniente, que 

provoque desequilíbrio nas condições originalmente avençadas. 

9.10- No caso de o desequilíbrio ter ocorrido em virtude do aumento do custo do material referente ao objeto  a ser fornecido, a 

CONTRATADA deverá apresentar requerimento escrito e fundamentado, por meio do qual comprove, documentalmente, a 

ocorrência do alegado desequilíbrio, sendo que a concessão do equilíbrio deverá se dar por decisão escrita e fundamentada da 

CONTRATANTE. 

9.11- A CONTRATADA é responsável pela indicação dos dados bancários para a realização de pagamentos pelo contratante. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

10.1- Nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, é assegurado o equilíbrio econômico-financeiro da ARP, o 

que se efetivará mediante revisão de qualquer preço unitário em virtude de ocorrência de fato superveniente, que provoque 

desequilíbrio nas condições originalmente avençadas. 

10.2- No caso de o desequilíbrio ter ocorrido em virtude do aumento do custo do objeto a ser fornecido, a CONTRATADA 

deverá apresentar requerimento escrito e fundamentado, por meio do qual comprove, documentalmente, a ocorrência do 

alegado desequilíbrio, sendo que a concessão do equilíbrio deverá se dar por decisão escrita e fundamentada da 

CONTRATANTE. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

11.1- A rescisão do registro de preços ocorrerá nas hipóteses e condições estabelecidas no Decreto Municipal n° 125/2005 e/ou 

nas condições abaixo: 

a) Recusar-se a entregar o objeto adjudicado, no todo ou em parte, após o prazo preestabelecido no Edital e nesta ARP; 

b) Suspender a entrega do objeto licitado, sem prévia ordem judicial ou sem recorrer das decisões das autoridades competentes, 

ficando sujeita a multa, mais perdas e danos; 

c) Falir ou dissolver-se; 

d) Transferir, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes do Registro de Preços, sem prévia e expressa anuência do SAAE; 

11.2- Não manter durante a vigência desta ARP as condições de habilitação, nos termos do que restou decidido pelo e. 

TCE/MG, na Consulta nº 862.776. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

12.1 - As sanções administrativas serão impostas fundamentadamente nos termos da Lei Federal nº 8666/93 com suas 

posteriores alterações. Ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública e será descredenciado no Cadastro de 

fornecedores do SAAE, pelo prazo de até 2 (dois) anos, garantido o direito à ampla defesa sem prejuízo das demais cominações 

legais previstas neste Edital, o licitante que: 

12.1.1 - Se recusar a assinar a ARP, o Termo do Contrato ou receber a Nota de Empenho;  

12.1.2 - Inexecução total ou parcial da Nota de Empenho ou Contrato; 

12.1.3 - Deixar de entregar documentação exigida no Edital; 

12.1.4 - Apresentar documentação falsa; 

12.1.5 - Ensejar o retardamento da execução do seu objeto; 

12.1.6 - Não mantiver a proposta dentro do prazo de validade; 

12.1.7 - Falhar ou fraudar na execução da Nota de Empenho e/ou do Contrato; 

12.1.8 - Comportar-se de modo inidôneo; 

12.1.9 - Fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal. 

12.2 - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o SAAE, enquanto durarem os fatos 

de impedimento, por prazo não superior a 2 (dois) anos, nos casos citados no item 12.1, conforme detalhado nos itens 12.1.1 ao 

12.1.9. 

12.3 - A pena de advertência poderá ser aplicada nos casos previstos no item 12.1, sempre que a administração entender que 

a(s) justificativa(s) de defesa atenua a responsabilidade da CONTRATADA e desde que não tenha havido prejuízo ao erário 

público. 

12.4 - Pelo atraso injustificado, inexecução total ou parcial da Nota de Empenho e/ou do contrato, o SAAE poderá, garantida a 

defesa prévia, aplicar à CONTRATADA as multas fixadas a seguir, sem prejuízo de outras sanções previstas no Edital, nesta 

ARP, no Contrato, e demais legislações aplicáveis à espécie: 

12.4.1 - 10% (dez por cento) pela recusa injustificada em assinar a ARP, e /ou o Contrato ou retirar o instrumento equivalente 

no prazo estabelecido;  

12.4.2 - No caso de recusa pelo proponente em receber a Nota de Empenho, referente ao objeto e conforme proposto no período 

previsto nesta ARP, se sujeita à multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do pedido, independentemente da aplicação de 

outras sanções previstas em Lei. 

12.4.3 - Pelo atraso injustificado na entrega ou início da execução do objeto desta licitação, será aplicada multa de 0,33% (zero 

vírgula trinta e três por cento) por dia de atraso, até o limite máximo de 5% (cinco por cento). Acima do limite aqui 

estabelecido, caracterizará inexecução total da obrigação assumida. 

12.4.4- 20% (vinte por cento) pela rescisão da avença, pelo não cumprimento de qualquer cláusula desta ARP ou extrapolação 

do limite estabelecido na cláusula 12.4.3, calculados sobre o valor total do contrato ou da Nota de Empenho, caso esta última 

seja instrumento substitutiva ao contrato;  

12.4.5 - A multa apenas será executada após regular processo administrativo, facultada a defesa prévia da CONTRATADA, no 

prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da notificação. 

12.4.6 - As multas lançadas pela Autarquia com base nos itens acima, serão deduzidas diretamente dos créditos que tiverem em 

razão da presente licitação. 

12.5 - Sem se limitar ao rol elencado abaixo, será motivo de encerramento contratual pelo SAAE, quando: 

a) a empresa contratada deixar de cumprir qualquer das cláusulas e condições da ARP e/ou do  Contrato; 

b) a empresa contratada praticar atos fraudulentos no intuito de auferir vantagem ilícita; 

c) ficar evidenciada incapacidade de a CONTRATADA cumprir as obrigações assumidas, devidamente caracterizadas em 

relatório de inspeção; 

d) por razões de interesse público, mediante despacho motivado, devidamente justificado; 

e) na ocorrência dos motivos elencados no art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93 com suas posteriores alterações. 

12.6 - As sanções previstas nos itens 12.1 e 12.2 poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de multa. 

12.7 - Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pelo SAAE, a CONTRATADA 

ficará isenta das penalidades mencionadas nos itens 12.2 e 12.3. 

12.8 - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores do SAAE e no caso de suspensão de 

licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais 

cominações legais. 
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12.9 - Independente da sanção aplicada, a inexecução total ou parcial da ARP e/ou do Contrato poderá ensejar, ainda, a rescisão 

contratual, nos termos previstos na Lei Federal nº 8.666/93 com suas posteriores alterações, bem como a incidência das 

consequências legais cabíveis, inclusive indenização por perdas e danos eventualmente causados à CONTRATANTE. 

12.10 - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o 

caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

12.10.1 - O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia seguinte ao do vencimento do 

prazo de entrega de material, se dia de expediente normal no órgão ou entidade interessada, ou do primeiro dia útil seguinte.  

12.10.2 - Em despacho fundamentado e desde que haja interesse público, o CONTRATANTE poderá deixar de aplicar:  

I – Multa por atraso na entrega de material não superior a 05 (cinco) dias; e  

II - Multa cujo montante seja inferior ao dos custos de sua imposição.  

12.10.3 - Decorridos 30 (trinta) dias de atraso injustificado na entrega de material, a Nota de Empenho ou Contrato poderá ser 

cancelada ou rescindido, exceto se houver justificado interesse público em manter a avença, hipótese em que será aplicada 

multa diária prevista na cláusula 12.4.3. 

12.10.4 – No caso de rescisão da ARP ou cancelamento da nota de empenho por culpa da contratada, sem prejuízo de eventuais 

perdas e danos causados a autarquia, será aplicada a multa prevista na cláusula 12.4.4, não havendo incidência, nesse caso, da 

multa prevista na cláusula 12.4.3. 

12.10.5 - Independentemente da aplicação da penalidade de multa prevista nesta cláusula, o CONTRATANTE, decorrido o 

prazo de cinco dias para apresentação de defesa prévia da CONTRATADA, poderá aplicar as seguintes sanções: 

I - Advertência; 

II - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Direta, Autárquica e 

Fundacional, as Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente 

pelo Município de Caeté, a saber:  

a) por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo da Advertência, expedida pelo CONTRATANTE, a CONTRATADA 

permanecer inadimplente;  

b) por até 12 (doze) meses quando a CONTRATADA falhar ou fraudar na execução da ARP e/ou do Contrato, e  

c) por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a CONTRATADA:  

c.1) apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas licitações, objetivando obter, para si ou para outrem, 

vantagem indevida;  

c.2) praticar atos ilegais ou imorais visando frustrar os objetivos da contratação; ou  

c.3) for multada, nos termos desta ARP e/ou do Contrato e não efetuar o pagamento, independentemente da cobrança judicial 

da multa 

III - descredenciamento ou proibição de credenciamento no sistema de cadastramento de fornecedores do Município de Caeté;   

IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, por um período de até 02 (dois) anos. 

12.10.6 - As sanções previstas nos itens I, II, III e IV no subitem anterior poderão ser aplicadas juntamente com as dos itens 

12.1, 12.2, 12.3 e 12.4, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.  

12.10.7 - As sanções previstas nos itens supracitados poderão também ser aplicadas às empresas ou aos profissionais que, em 

razão dos contratos regidos pela Lei Federal nº 8.666 de 1993 com suas posteriores alterações:  

I - Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;  

II - Tenham praticado atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;   

III - demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração Direta, Autárquica e Fundacional, as Empresas 

Públicas e Sociedades de Economia Mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo Município de Caeté, em 

virtude de atos ilícitos praticados.  

12.10.8 - Fica desde já ajustado que todos e quaisquer valores que vierem a ser imputados à CONTRATADA a título de multas 

ou penalidades em decorrência da execução do objeto, bem como qualquer obrigação definida nesta ARP como de sua 

responsabilidade, que por eventual determinação judicial ou administrativa venha a ser paga pelo CONTRATANTE, revestem-

se das características de liquidez e certeza, para efeito de execução judicial, nos termos do art. 586 do CPC. 

12.10.9 - As multas e penalidades previstas nesta ARP não têm caráter compensatório, sendo que o seu pagamento não exime a 

CONTRATADA quanto à responsabilidade pela reparação de eventuais danos, perdas ou prejuízos causados ao 

CONTRATANTE, por atos ou omissões de sua responsabilidade. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

13- As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições: 

13.1- A presente ARP poderá ser alterada com fundamento nas disposições previstas no art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93 e 

com alterações posteriores, sendo que todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de 

lavratura de termo aditivo. 

13.2- Vinculam-se a esta Ata os termos do Edital do Pregão Presencial nº 015/2022 e seus anexos, bem como as propostas de 

preços apresentadas pelos fornecedores/prestadores. 

13.3- É vedado caucionar ou utilizar a ARP decorrente do presente registro para qualquer operação financeira, sem prévia e 

expressa autorização do Município. 

13.4- A recusa da adjudicatória em assinar a Ata de Registro de Preços, ou a dar quitação em Nota de Empenho e retirar a 

ordem de fornecimento equivalente, caracteriza descumprimento de obrigações, passíveis das sanções previstas no art. 87 e 

seguintes da Lei Federal nº 8.666/93 com as alterações posteriores. Neste caso, a critério do SAAE, poderá ser celebrado 
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contrato com o ofertante do menor preço, subsequente, se houverem outros detentores na presente ata, ou promover nova 

licitação. 

13.5- O edital do Pregão Presencial nº 015/2022, integra a presente ARP, independentemente de transcrição, para que sejam 

dirimidas quaisquer dúvidas e ou interpretações.  

13.6- Esta Ata de Registro de Preços é regida pela Lei Federal nº 8.666/93 em sua atual redação, e no que for compatível com a 

legislação Federal, e, subsidiariamente pelos princípios gerais de direito. 

13.7- Os prazos previstos nesta Ata serão contados nos termos do art. 110 da Lei Federal nº 8.666/93 com as alterações 

posteriores. 

13.8- O fornecedor/prestador ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata de Registro de 

Preços, ainda que a expiração do prazo de entrega previsto no cronograma ocorra após seu vencimento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO 

14.1. Para dirimir quaisquer questões porventura decorrentes desta ARP, elegem as partes o foro da Comarca de Caeté/MG, 

renunciando desde já a qualquer outro por mais privilegiado que seja, na forma do Art. 55, §2°, da Lei Federal 8.666/93. 

 

E por estarem assim ajustadas, as partes assinam a presente Ata em 2 (duas) vias de igual teor e forma. 

 

Caeté, 12 de agosto de 2022. 

 

 

CONTRATANTE:                  ______________________________________________________ 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 

CNPJ: 19.893.791/0001-54 

Eskárlate Juliana de Andrade 

CPF/MF nº 372.977.218-08 

CI nº39585183-X 

                                    

 

 

CONTRATADA:                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

TESTEMUNHAS:  ____________________________________     ___________________________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________ 

SINTAGMA ZENITE COMÉRCIO EIRELI-ME 

CNPJ17.926.188/0001-04 

Responsável legal: Leonardo Filomeno 

CPF/MF nº 035.463.836-05  

CI nº MG-10.528.273CI 
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ANEXO ÚNICO 

 

A especificação dos itens referente ao Processo Licitatório nº 025/2022 é a seguinte: 

 

Item Código Especificação   Marca Unid. Quant. 
Valor  

Unit. 

Valor  

Total  

01 1762 

CALÇA JEANS, índigo blue, 10 Oz, 

modelo masculino, com 02 bolsos 

traseiros, com 02 bolsos dianteiros, 

com um bolso de relógio, composição 

73% algodão, 23% poliéster e 2% 

elastano, lavada no processo de 

amaciamento (não será admitido tecido 

áspero e fino), com pesponto de duas 

costuras nas laterais e entre pernas, 

pesponto de duas costuras no cós, 

bolsos e nas passadeiras de cinto, 

sistema de fechamento da braguilha 

com zíper e botão metálicos, com 

reforço do mesmo tecido na altura 

dos joelhos, com o nome SAAE 

bordado no bolso traseiro do lado 

direito, na cor branca, medindo: 2 cm 

de altura x 4,5 cm de comprimento. 

    Nº                                           Qtd.   

Nº 38                                           12 

Nº 40                                           22 

Nº 42                                           62 

Nº 44                                           60  

Nº 46                                           24                                         

Nº 48                                           10 

Nº 50                                           02 

Nº 52                                           08 

 

Peça 200 R$ 61,00 R$ 12.200,00 

02 1763 

CALÇA JEANS, índigo blue, 10 Oz, 

modelo feminina, cós alto anatômico, 

com 02 bolsos traseiros, com 02 bolsos 

dianteiros, com um bolso de relógio, 

composição 78% Algodão, 20% 

poliéster e 2% elastano, lavada no 

processo de amaciamento (não será 

admitido tecido áspero e fino), com 

pesponto de duas costuras nas laterais 

e entre pernas, pesponto de duas 

costuras no cós, bolsos e nas 

passadeiras de cinto, sistema de 

fechamento da braguilha com zíper e 

botão metálicos, com o nome SAAE 

bordado no bolso traseiro do lado 

direito, na cor branca, medindo: 2 cm 

de altura x 4,5 cm de comprimento. 

 

    Nº                                           Qtd. 

Nº 36                                           12 

Nº 38                                           32 

Nº 40                                           16                                      

Nº 42                                           24 

Nº 44                                           08 

Nº 46                                           16 

Nº 48                                           08 

Nº 50                                           04 

 

Peça 120 R$ 61,00 R$ 7.320,00 

03 1764 Camisa profissional fechado com gola  Peça 260 R$ 35,80 R$ 9.308,00 
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polo (com botão) confeccionado no 

tecido PV 65% poliéster, 35% algodão, 

cor azul bebê, 01 bolso superior 

esquerdo silkado o logotipo do SAAE 

e os dizeres CAETE/MG na cor azul 

marinho, silk na manga lado direito 

com logotipo da CIPA com os dizeres 

“Trabalhe com segurança porque 

alguém espera por você” ambos na cor 

verde bandeira e silk nas costas com o 

logotipo do SAAE e os dizeres 

CAETÉ/MG na cor azul marinho. 

 

Tamanho                         Qtd. 

P                                          36 

M                                         68 

G                                          88 

GG                                       60 

G1                                        08 

 
 

Silkado na manga 

 

 
 

Silkado no bolso e nas costas 

04 1765 

Camisa profissional confeccionada em 

tecido PV 65% poliéster e 35% 

algodão, gola polo, na cor branca, 01 

bolso superior esquerdo silkado o 

logotipo do SAAE e os dizeres 

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 

ÁGUA, na cor azul marinho. 

 

Tamanho                           Qtd. 

P                                         18 

M                                        08 

G                                         32 

GG                                      36 

G1                                       06                                        

 

Peça 100 R$ 35,50 R$ 3.550,00 

05 5875 

Camisa profissional, manga longa, 

fechada com gola polo (com botão), 

confeccionada no tecido PV, 65% 

poliéster, 35% algodão, cor azul bebê, 

01 bolso superior esquerdo silkado o 

logotipo do SAAE e os dizeres 

CAETE/MG na cor azul marinho, silk 

na manga lado direito com logotipo da 

CIPA com os dizeres “Trabalhe com 

segurança porque alguém espera por 

você” ambos na cor verde bandeira e 

silk nas costas com o logotipo do 

SAAE e os dizeres CAETÉ/MG na cor 

azul marinho. 

 

Peça 150 R$ 38,40 R$ 5.760,00 

 C I P A
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Tamanho                           Qtd. 

P                                          18 

M                                         34 

G                                         50 

GG                                      35 

G1                                       13 

 
 

Silkado na manga 

 

 
 

Silkado no bolso e nas costas 

06 5368 

Camisa modelo feminino social 

confeccionada em tecido tricoline com 

68% algodão, 27% poliéster e 5% 

elastano, cor azul bebê, aberta, 

fechamento com botões, manga curta, 

01 bolso superior, sendo bordado no 

bolso esquerdo o logotipo do SAAE e 

os dizeres CAETÉ/MG, na cor azul 

marinho. 

 

Tamanho                           Qtd. 

P                                         38 

M                                        30 

G                                         24 

GG                                      08     

 

Peça 100 R$ 56,00 R$ 5.600,00 

07 2789 

Camisa modelo masculino social 

confeccionada em tecido tricoline com 

68% algodão, 27% poliester  e 5% 

elastano100% , cor azul bebê, aberta, 

fechamento com botões, manga curta, 

01 bolso superior, sendo bordado no 

bolso esquerdo o logotipo do SAAE e 

os dizeres  CAETÉ/MG, na cor azul 

marinho. 

 

Tamanho                          Qtd. 

M                                       44 

G                                        32 

GG                                     24 

 

Peça 100 R$ 56,00 R$ 5.600,00 

08 5385 

Bonés modelo americano 

confeccionado na cor azul bebê, com 

tecido microfibra, fechamento 

regulável em velcro, com os seguintes 

dizeres silkados: 

Na frente – logotipo do SAAE  

Lateral direita – ÁGUA E SAÚDE 

PARA TODOS, na cor azul escuro. 

Lateral esquerdo – Rua Monsenhor 

Domingos, 242–Centro 3651-5100 ou 

0800-2831161, na cor branca. 

 

Unid. 300 R$ 15,20 R$ 4.560,00 

 C I P A
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Atrás – logotipo da CIPA na cor 

verde  e os dizeres na cor branca: 

 

 
SEGURANÇA NO TRABALHO 

SEGURANÇA NA VIDA 

09 5856 

Colete na cor azul motorista, brim leve 

com 100% algodão com fechamento 

frontal de zíper, 02 bolsos superiores 

com fechamento de zíper, 01 bolso 

superior esquerdo silkado com 

logotipo do saae na cor branca 

contendo faixa refletiva, na parte 

traseira logotipo do SAAE e dizeres 

Caeté MG, Fiscalização com elástico 

de 4 cm em baixo. 

 

Unid 08 R$ 56,00 R$ 448,00 

VALOR TOTAL: Cinquenta e quatro mil, trezentos e quarenta e seis reais. R$ 54.346,00 

 

 

Caeté, 12 de agosto de 2022. 

 

CONTRATANTE:                                 

 

                                    

 

 

 

 

 

CONTRATADA:                                                         
                SINTAGMA ZENITE COMÉRCIO EIRELI-ME 

         CNPJ17.926.188/0001-04 

                 Responsável legal: Leonardo Filomeno 

      CPF/MF nº 035.463.836-05  

             CI nº MG-10.528.273CI 
 

 

 

 

TESTEMUNHAS:  ____________________________________     __________________________________ 

 

 

 C I P A

____________________________________________ 

_____________________________________________ 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 

CNPJ: 19.893.791/0001-54 

Eskárlate Juliana de Andrade 

CPF/MF nº 372.977.218-08 

CI nº39585183-X 


