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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Secretaria Municipal da Administração – Divisão de Licitação 

 

 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 552/2018 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2018 – PROCESSO Nº 17.426/2018 

VALIDADE: 02 DE OUTUBRO DE 2019 

 

Aos 03 (três) dias do mês de outubro do ano de 2018, presente de um lado o Município de 

Bauru, pessoa jurídica de direito público, com sede na Praça das Cerejeiras, 1-59, nesta cidade de Bauru (SP), inscrito no 

CNPJ/MF. sob n.º 46.137.410/0001-80, doravante denominado “MUNICÍPIO”, neste ato representado pelo Senhor 

Clodoaldo Armando Gazzetta, Prefeito Municipal, por força dos Decretos nº 4705, de 23 de maio de 1986 e nº 6618, de 27 de 

maio de 1993, ambos alterados pelo Decreto nº 7306, de 11 de maio de 1995, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8666, de 

21 de junho de 1993, com as alterações introduzidas pelas Leis nº 8883/94, nº 9032/95, nº 9648/98, nº 9854/99, Decreto nº 

10520/02 e Decretos Municipais nºs 10123/05 e 13.093/16, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão 

Presencial nº 015/2018, Processo n.º 17.426/2018, para registro de preços, homologado em 20 de setembro de 2018 e 

publicado no Diário Oficial de Bauru em 25 de setembro de 2018, resolve REGISTRAR O PREÇO da primeira empresa 

classificada, observadas as condições do Edital que rege o Pregão Presencial e aquelas que se seguem. 

. 

 

    DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - ME, estabelecida na Rua Dr. 

Raul da Rocha Medeiros, 2015 – Pavimento Superior, Centro - Monte Alto/SP - CEP: 15910-000 - Fone (16) 3242-4261 – e-

mail: dataseguranca@hotmail.com / atendimento@dataepi.com.br / comercial@dataepi.com.br, inscrita no CNPJ sob o nº 

12.904.870/0001-74, neste ato representada pelo seu Procurador o Senhor Juliano José Paneli, portador do RG nº 32.925.886-

2 e do CPF nº 294.946.688-55. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 
1.1. Constitui objeto desta Ata Compromisso ora assumido pela COMPROMISSÁRIA A AQUISIÇÃO DE 

EQUIPAMENTO PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S, SENDO: ÓCULOS DE SEGURANÇA, CAPACETE DE 

SEGURANÇA, PELO SISTEMA DE REGISTRO PREÇO, para as Secretarias de Administração, de Cultura, de  

Educação, de Administrações Regionais, de Saúde, de Meio Ambiente, de Obras, de Agricultura e Abastecimento, de Esportes 

e Lazer, o Gabinete do Prefeito, Departamento de Água e Esgoto de Bauru - Dae e Empresa Municipal de Desenvolvimento 

Urbano e Rural de Bauru – Emdurb, cujas especificações estão indicadas no anexo I do Edital nº 343/2018- do Processo 

Administrativo n.º 17.426/2018, mediante emissão de Notas de Empenho e conforme termos de sua proposta devidamente 

anexada ao processo administrativo e preços abaixo consignados:  

 

LOTE 01 – ÓCULOS DE SEGURANÇA – COTA RESERVADA 

ITEM Qtd UN ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO PRODUTO 
MARCA/ 

Nº CA 
VALOR UNIT. (R$) 

ÓCULOS DE SEGURANÇA 

1 320 PEÇA 

Descrição: Óculos de segurança, com lente curva 

confeccionada em uma única peça de 

policarbonato incolor, com tratamento antirrisco, 

proteção contra raios UVA e UVB, apoio nasal 

injetado na mesma peça, armação fixada por meio 

de parafusos metálicos, hastes tipo espátula. 

Fabricado de acordo com a norma ANSI Z 87.1. 

Aprovado para: Proteção dos olhos do usuário 

contra impactos de partículas volantes frontais. 

8.40.03.0010.4 

POLIFER 

    CA 34653 
R$ 3,88 

2 1095 PEÇA 

Descrição: Óculos de segurança, com lente 

confeccionada em uma única peça de 

policarbonato incolor, com tratamento 

antiembaçante e antirrisco, proteção contra raios 

UVA e UVB, abas laterais de proteção do mesmo 

material da lente, armação em nylon de cor preto, 

fixadas por meio de parafusos metálicos, hastes 

VICSA 

CA 19625 
R$ 5,19 

mailto:dataseguranca@hotmail.com
mailto:atendimento@dataepi.com.br
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tipo espátula com ajuste de comprimento. 

Fabricado de acordo com a norma ANSI  Z 87.1. 

Aprovado para: Proteção dos olhos do usuário 

contra impactos de partículas volantes 

multidirecionais. 8.40.03.0019.8 

3 925 PEÇA 

Descrição: Óculos de segurança, com lente curva 

confeccionada em uma única peça de 

policarbonato cinza, tonalidade 3, com tratamento 

antirrisco, proteção contra raios UVA e UVB, sem 

abas, apoio nasal injetado na mesma peça, 

armação fixada por meio de parafusos metálicos, 

hastes tipo espátula. Fabricado de acordo com a 

norma ANSI Z 87.1. 

Aprovado para: Proteção dos olhos do usuário 

contra impactos de partículas volantes frontais e 

radiação solar. 8.40.03.0012.0 

 

POLIFER  

CA 34653 

R$ 3,88 

4 500 PEÇA 

Descrição: Óculos de segurança, com lente 

confeccionada em uma única peça de 

policarbonato cinza, tonalidade 3, com tratamento 

antiembaçante e antirrisco, proteção contra raios 

UVA e UVB, abas laterais de proteção do mesmo 

material da lente, armação em nylon de cor preto, 

fixadas por meio de parafusos metálicos, hastes 

tipo espátula com ajuste de comprimento. 

Fabricado de acordo com a norma ANSI Z 87.1. 

Aprovado para: Proteção dos olhos do usuário 

contra impactos de partículas volantes 

multidirecionais e radiação solar. 8.40.03.0011.2 

VICSA 

CA 19625 
R$ 5,19 

   

LOTE 05 – CAPACETE DE SEGURANÇA – COTA PRINCIPAL 

ITEM Qtd UN ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO PRODUTO 
MARCA/ 

Nº CA 
VALOR UNIT. (R$) 

CAPACETE DE SEGURANÇA 

1 58 PEÇA 

Descrição: Capacete de segurança, classe B, tipo 

I, com aba total, cor branco, casco com 

resistência dielétrica em polietileno de alta 

densidade (PEAD) ou Acrilonitrila, Butadieno e 

Estireno (ABS), aparador de suor em espuma, 

carneira em polietileno de baixa densidade (PEBD) 

e alta resistência, coroa fabricada em tiras cruzadas 

de tecido poliéster ou nylon, regulagem da carneira 

com sistema de catraca ou botão push, carneira 

fixada ao casco através de quatro ou mais pontos 

de fixação, tira da jugular com regulagem. Deverá 

estar de acordo com a norma ABNT NBR 

8221:2003. 

Aprovado para: Proteção da cabeça do usuário 

contra impactos de objetos sobre o crânio e contra 

choques elétricos.   

Obs.: EPI recomendado para os eletricistas. 

8.40.01.0247.7 

M S A              

CA 498 
R$ 52,55 

2 261 PEÇA 

Descrição: Capacete de segurança, classe B, tipo 

II, com aba frontal, cor branco, casco com 

resistência dielétrica em polietileno de alta 

densidade (PEAD) ou Acrilonitrila, Butadieno e 

M S A             

CA 498 
R$ 42,99 
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Estireno (ABS), aparador de suor em espuma, 

carneira em polietileno de baixa densidade (PEBD) 

e alta resistência, coroa fabricada em tiras cruzadas 

de tecido poliéster ou nylon, regulagem da carneira 

com sistema de catraca ou botão push, carneira 

fixada ao casco através de quatro ou mais pontos 

de fixação, tira da jugular com regulagem. Deverá 

estar de acordo com a norma ABNT NBR 

8221:2003. 

Aprovado para: Proteção da cabeça do usuário 

contra impactos de objetos sobre o crânio e contra 

choques elétricos.  

Obs.: EPI recomendado nas atividades da 

construção civil, manutenção em 

geral.8.40.01.0248.5 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: DO PRAZO E FORMA DE ENTREGA 

2.1. A entrega dos produtos contratados deverá ser efetuada no prazo de até 30 (Trinta) dias corridos, a contar do 

recebimento da solicitação acompanhada da nota de empenho. 

2.2. Os produtos da ata deverão ser entregues no Departamento de Administração de Materiais – Almoxarifado Central, sito 

na Av. Rodrigues Alves, esquina com a Av. Engenheiro Hélio Pólice s/nº, Jd. Redentor, Bauru/SP – CEP 17032-290, no 

horário das 8h às 10h30 e das 13h às 16h30, para todas as Secretarias Municipais, Gabinete do Prefeito e o 12º Grupamento 

do Corpo de Bombeiros, exceto para: 

               2.2.1.   Secretaria Municipal de Saúde - a entrega deverá ser efetuada na Rodovia Marechal Rondon, KM 345 - 

Alça 344 – Residencial Parque Colina Verde - Final da Rua Cunha Bueno – CEP 17022-006, em dias úteis no horário das 8h 

às 11h e das 14h às 17h – Almoxarifado de Medicamentos, conforme solicitação do setor e;  

               2.2.2. Secretaria Municipal da Educação – a entrega deverá ser efetuada na Divisão do Almoxarifado da Secretaria 

da Educação, Rodovia sito Rod. Cezario José de Castilho, KM 346,60 – Quinta da Bela Olinda – Bauru/SP, em dias úteis no 

horário das 08h às 11h e das 14h às 17h, de Segunda a Sexta feira, conforme solicitação do setor;  

2.2.3. Para o Departamento de Água e Esgoto de Bauru – DAE – a entrega será efetuada no Almoxarifado, sito na 

Alameda das Acácias, n. 3-79, Parque São Geraldo, Bauru/SP, em dias úteis no horário das 7h às 12h e das 13h às 16h30, 

conforme solicitação do setor. 

 2.2.4. Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru - Emdurb, cuja entrega deverá ser 

efetuada na Praça João Paulo II s/nº - CEP: 17020-293  Jardim Santana - Bauru/SP, no horário das 8h às 11h e das 14h às 16h 

                 2.2.5. Correndo por conta da COMPROMISSÁRIA as despesas de embalagem, seguros, transporte, 

descarregamento, tributos, encargos trabalhistas, previdenciários e outros, se existentes, decorrentes do fornecimento. 

2.3. A COMPROMISSÁRIA deverá emitir nota fiscal e fatura correspondente a cada entrega. 
             2.3.1. Na nota fiscal para todas as Secretariais Municipais, Gabinete do Prefeito e o 12º Grupamento do Corpo de 

Bombeiros deverá constar Prefeitura Municipal de Bauru, Praça das Cerejeiras, 1-59, CNPJ nº 46.137.410/0001-80, número 

do processo, número do empenho e número da Ata de registro de preços, exceto para:  

2.3.2. Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru - Emdurb, que deverá constar: 

Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru, endereço Praça João Paulo II s/nº - CEP: 17020-29 - 

Jardim Santana - Bauru/SP - CNPJ sob nº 50.778.851/0001-38, ref. Processo nº 17.426/2018 e o número do empenho. 

2.3.3. Departamento de Água e Esgoto de Bauru -  DAE,  que deverá constar: Departamento de Água e Esgoto de 

Bauru, com sede na Rua Padre João, 11-25, Vl. Santa Tereza Bauru/SP, CEP 17012-020, inscrita no CNPJ sob o nº 

46.139.952/0001-91, ref. Processo nº 17.426/2018 e o número do empenho. 

2.4. O almoxarifado realizará o recebimento provisório. Após a entrega, os técnicos de segurança do trabalho realizarão a 

avaliação dos produtos para verificar se atendem aos requisitos estabelecidos para o aceite definitivo.  

2.5. Na hipótese de ocorrer fornecimento em desacordo com os requisitos ou quantidades estabelecidos, a 

COMPROMISSÁRIA se obriga a reparar a falha e, se houver necessidade, substituir os produtos em prazo a ser 

convencionado entre as partes, sem quaisquer ônus para o Município, observando o limite máximo de 10(dez) dias 

corridos. 
2.6. Quando da entrega, todos os produtos deverão apresentar em caracteres indeléveis e bem visíveis, o nome comercial da 

empresa fabricante, o lote de fabricação e o número do CA, ou, no caso, de EPI importado, o nome do importador, o lote de 

fabricação e o número do CA. 

2.7. A entrega dos produtos deverá ser em embalagens que mantenham a integridade física dos mesmos. 
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2.8. A quantidade prevista é anual, sendo que poderá ser adquirida quantidade inferior, de acordo com as necessidades deste 

Município. 

2.9. A COMPROMISSÁRIA deverá fornecer garantia pelo prazo de no mínimo 12 (doze) meses a contar do aceite 

definitivo, sendo que neste período os produtos que apresentarem defeitos deverão ser reparados ou substituídos por novos, 

correndo por conta da COMPROMISSÁRIA todas as despesas inerentes à substituição e transporte destas e do objeto 

contratado, não cabendo ao Município qualquer ônus.  

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 
3.1. O prazo de validade do Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a contar da assinatura da presente Ata de Registro de 

Preços. 

     

CLÁUSULA QUARTA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
4.1. Aplica-se a esta Ata, e principalmente aos casos omissos, o disposto na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 

suas alterações posteriores, bem como o Decreto Municipal n.º 13.093/16 - Sistema de Registro de Preços. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DA LICITAÇÃO 
5.1. Para a contratação do fornecimento objeto deste instrumento, foi realizada licitação na modalidade de Pregão Presencial 

sob o n.º 015/2018, cujos atos encontram-se no Processo nº 17.426/2018. 

  

CLÁUSULA SEXTA - DA FISCALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO 
6.1. O MUNICÍPIO por meio dos órgãos interessados, efetuará a fiscalização do fornecimento a qualquer instante, 

solicitando à COMPROMISSÁRIA, sempre que entender conveniente, informações do seu andamento, devendo esta prestar 

os esclarecimentos solicitados, bem como comunicar ao MUNICÍPIO quaisquer fatos ou anormalidades que porventura 

possam prejudicar o bom cumprimento do presente termo. 

      6.1.1. A ação ou omissão total ou parcial dos órgãos encarregados da fiscalização não eximirá a 

COMPROMISSÁRIA de total responsabilidade de executar o fornecimento, de acordo com as condições estabelecidas na 

presente Ata. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA: DO PREÇO, DA CONDIÇÃO E FORMA DE PAGAMENTO, DA RECOMPOSIÇÃO DOS 

PREÇOS 
7.1. O pagamento será efetuado até o 30º (trigésimo) dia corrido, a contar da entrega da nota fiscal na Secretaria Municipal 

de Economia e Finanças, obedecendo a ordem cronológica de sua exigibilidade mediante ordem bancária através de 

instituição financeira a ser determinada pelo Município.  

 7.1.1. Para a Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru – EMDURB, o pagamento será 

efetuado em até 30 (trinta) dias corridos, após a entrega do objeto, se de acordo com o solicitado e em conformidade com o 

Edital nº 343/18. 

 7.1.2. Para o Departamento de Água e Esgoto de Bauru – DAE, o pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias 

corridos, após a entrega do objeto no Almoxarifado do DAE, se de acordo com o solicitado e em conformidade com o Edital 

nº 343/18..  

7.2. No caso de atraso no pagamento por parte do Município, haverá a incidência de juros moratórios de 0,5% (cinquenta 

centésimo por cento) ao mês ou fração, sobre a fatura inadimplida, a contar da data prevista para pagamento até o efetivo 

pagamento (art. 40, XIV, alínea “c” da Lei 8666/93). 

 

CLÁUSULA OITAVA: ÓRGÃO GERENCIADOR, ÓRGÃO PARTICIPANTE E GESTORES DA ATA. 
8.1. O Município designa como ÓRGÃO GERENCIADOR desta Ata de Registro de Preços, a Secretaria Municipal da 

Administração, que terá a incumbência de efetuar a prática de todos os atos de controle e gerenciamento desta Ata de Registro 

de Preços. 

8.2. São integrantes desta Ata de Registro de Preços as Secretarias de Administração, de Cultura, de Educação, de 

Administrações Regionais, de Saúde, de Meio Ambiente, de Obras, de Agricultura e Abastecimento, de Esportes e Lazer, o 

Gabinete do Prefeito, Departamento de Água e Esgoto de Bauru - Dae e Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e 

Rural de Bauru – Emdurb. 

8.3. O Município de Bauru designa ainda como Gestores desta Ata de Registro de Preços a Srª Simone Angela Giampietro 

Rocha, Diretora do Almoxarifado, e a Gestora Substituta a Sra. Rosemara Alves Doro, Auxiliar de Administração, ambas 

 vinculadas à Secretaria Municipal da Administração, o Sr. Marcos Augusto Francisco, Diretor da Divisão de Materiais, e a 

Gestora Substituta a Sra. Simone Martins Salvador, Agente de Administração, ambos vinculados a  Secretaria Municipal da 

Educação, a Sra. Magali Montoya Giudice, Agente de Administração/Diretora da Divisão de Materiais, Medicamentos e Insumos, 
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e a Gestora Substituta a Sra. Lucia Helena Mussio Coelho, Técnico em saúde, ambas vinculadas à Secretaria Municipal da Saúde, 

o Sr. Ronaldo Adriano de Oliveira, Técnico de Segurança do Trabalho, e o Gestor Substituto o Sr. Gilmar Alves Camargo, 

Técnico de Segurança do Trabalho, ambos vinculados ao Departamento de Água e Esgoto de Bauru – Dae, e o Sr. Valdemir 

Brandão, Agente de Administração, e o Gestor Substituto o Sr. Marcos Hideki Araújo Hayata, Auxiliar de Administração, ambos 

vinculados a Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru – Emdurb. 

8.4. A COMPROMISSÁRIA, designa como Gestor desta Ata de Registro de Preços, o Senhor Juliano José Paneli, portador 

do RG nº 32.925.886-2 e do CPF nº 294.946.688-55, conforme constante na sua Proposta de Preços, que é parte integrante 

deste documento. 

8.5. Ao(s) gestor(es) da Ata de Registro de Preços por parte do Município, além das atribuições previstas no art. 67 da Lei 

Federal nº 8.666/93, compete: 

      8.5.1. Assegurar-se, quando da Ata, quanto aos valores praticados, informando ao órgão gerenciador eventual 

desvantagem, quanto à sua utilização. 

     8.5.2. Zelar pelos demais atos da Compromissária, relativos ao cumprimento das obrigações assumidas, e também, 

em coordenação com o órgão gerenciador, pela aplicação de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de 

cláusulas contratuais. 

      8.5.3. Informar ao órgão gerenciador, quando de sua ocorrência, a recusa da COMPROMISSÁRIA em atender as 

condições estabelecidas no Edital nº 343/2018, quanto às divergências relativas à entrega ou as características e origem dos 

sistemas registrados. 

 

CLÁUSULA NONA: DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 
9.1. No caso de atraso injustificado na execução da Ata de Registro de Preços e do Contrato ou de sua inexecução parcial, o 

Município reserva-se o direito de aplicar multa moratória de 2% (dois por cento) ao dia, até o total de 05 (cinco) dias sobre o 

valor total da nota de empenho descumprida, além das demais sanções previstas no art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e art. 7º 

da Lei Federal nº 10.520/02, quais sejam: 

 9.1.1.  Advertência: 

 9.1.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor inadimplido, pela rescisão unilateral, sem prejuízo da aplicação da 

multa prevista no item 9.1.; 

 9.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e contratar com a Administração, 

com prazo de até 05 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição; 

 9.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultante e depois de 

decorridos o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 

 9.1.5. O montante da multa poderá, a critério do Município, ser cobrado de imediato ou compensado com valores de 

pagamentos devidos ao fornecedor, independente de qualquer notificação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA: DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

10.1. Constatadas irregularidades no objeto contratual, o MUNICÍPIO poderá: 

a) Se disser respeito às especificações, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou cancelando a 

contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

a.(1)  Na hipótese de substituição, a COMPROMISSÁRIA deverá fazê-la em conformidade com a indicação do 

Município, no prazo máximo de 10(dez) dias corridos, mantido o preço inicialmente contratado; 

b) Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou cancelar a contratação, 

sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

b.(1) Na hipótese de complementação, a COMPROMISSÁRIA deverá fazê-la em conformidade com a indicação do 

Município, no prazo máximo de 10(dez) dias corridos, contado da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente 

contratado. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA  PRIMEIRA: CONDIÇÕES GERAIS 

11.1. Correrão por conta e risco da COMPROMISSÁRIA todas as despesas, inclusive os encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução contratual, nos termos do art. 71 da Lei Federal nº 8666/93. 

11.2. O COMPROMISSÁRIA reserva-se o direito de inspecionar o objeto da presente ata, podendo recusá-lo ou solicitar sua 

substituição, caso esteja em desacordo com as especificações contidas no Anexo I do Edital de Licitação nº 343/2018 e da 

presente ata.  

11.3. Não poderá a COMPROMISSÁRIA ceder ou transferir o objeto desta ata de registro de preços, no todo ou parte, bem 

como caucionar ou utilizar a ata para qualquer operação financeira sem prévia e expressa autorização do MUNICÍPIO. 
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11.4. Os fornecimentos deverão ser efetuados mediante expedição, pelo MUNICÍPIO, de "Nota de Empenho", dos quais 

constarão todas as especificações necessárias. 

11.5. A critério do Município a Nota de Empenho poderá ser enviada à COMPROMISSÁRIA, via FAX, nos dias úteis, 

dentro do horário das 8h às 18h. 

11.6. O MUNICÍPIO não se responsabilizará pela entrega de produto, sem a respectiva nota de empenho.  

11.7. Durante o prazo de validade do Registro de Preços, a COMPROMISSÁRIA fica obrigada a fornecer o item do Anexo I 

do Edital nº 343/2018, nas quantidades indicadas pelo MUNICÍPIO em cada Nota de Empenho. 

11.8. No período de validade do Registro de Preços, fica facultado ao Município contratar ou não os produtos como lhe 

facultam a Lei.  

11.9. O Município poderá, a qualquer tempo, e sem necessidade de adoção de qualquer outra providência na esfera judicial, 

rescindir a avença, ao amparo e na forma dos arts. 77 à 80, da Lei nº 8.666/93, estando assegurados, em quaisquer hipóteses, 

as garantias constitucionais não contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal 

11.10. Na Nota Fiscal deverá constar Município de Bauru, Praça das Cerejeiras, 1-59, CNPJ 46.137.410/0001-80, número do 

processo e do empenho. 

11.11. Caso seja necessário, o Município reserva-se no direito de enviar amostra dos  produtos para realização dos 

ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto, cujas despesas 

correrão por conta da COMPROMISSÁRIA. Caso a mesma não seja aprovada ou não apresente as especificações 

mínimas exigidas na Ata de Registro de Preços, a COMPROMISSÁRIA deverá proceder a troca no prazo máximo de 

10(dez) dias corridos de todo o produto, bem como estará sujeito ainda, às sanções previstas no Edital nº 343/2018, 

além de arcar com os prejuízos que possam resultar. 
11.12. A COMPROMISSÁRIA obriga-se a manter durante todo o período de validade da Ata de Registro de Preços, as 

condições de habilitação exigidas no certame. 

11.13. Para as questões que se suscitarem entre os contratantes e que não sejam resolvidas amigavelmente na esfera 

administrativa, fica eleito o foro da Comarca de Bauru para a solução judicial, desistindo as partes de qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja. 

 E por estarem as partes em comum acordo com as cláusulas aqui pactuadas, segue este instrumento em 02 vias de igual 

teor e validade, assinado na presença de 02 (duas) testemunhas, para que se produzam todos os efeitos jurídicos e legais. 

 

 

Bauru (SP), 28 de setembro de 2018. 

 

 

 

Clodoaldo Armando Gazzetta 
Prefeito Municipal 
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