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DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
Quadra 502 Sul, Avenida Joaquim Teotônio Segurado - Bairro Plano Diretor Sul - CEP 77021-654 - Palmas - TO - www.defensoria.to.def.br 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº 09/2021
OBJETO: Registro de preços visando a eventual  contratação de empresa
especializada na prestação de serviços de recarga e manutenção de
extintores de incêndio, incluindo a substituição de peças e acessórios
danificados, bem como a aquisição de equipamentos e materiais de
sinalização, conforme processo licitatório 21.0.000000235-3, Pregão
Eletrônico Nº 08/2021.
 

Aos 08 dias do mês de julho do ano de 2021, A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO
TOCANTINS, com sede à Quadra 502 Sul, Av. Teotônio Segurado, s/nº, Plano Diretor Sul, CEP: 77.021-
654, em Palmas-TO, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 07.248.660/0001-35, neste ato representada
Subdefensor Público-Geral Pedro Alexandre Conceição A. Gonçalves, nomeado pelo Ato nº 32 de 25
de janeiro de 2021, publicado no DOE 5.774, de 26/01/2021, e no exercício das atribuições legais que lhe
são conferidas por meio do Ato nº 34/2021, publicado no Diário Oficial nº 5.777, de 29 de janeiro de
2021, com alterações, doravante denominada simplesmente ÓRGÃO GERENCIADOR e as
empresas: ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº
35.764.167/0001-03, com sede Rua Tenente Américo Moretti, nº 557, Vila Santa Catarina, São Paulo - SP,
neste ato, representada pelo Sr. ANTÔNIO CARVALHO LENDENGGUE, brasileiro, solteiro,
comerciante, portador da Cédula de identidade RG 106758871 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº
841.947.078-34, residente e domiciliado na Rua Tenente Américo Moretti, nº 557, fundos; Vila Santa
Catarina, São Paulo – SP; EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, inscrita no CNPJ
sob o nº 08.737.642/0001-80, com sede Quadra 212 Norte, Alameda 02, QI 02, Lt. 05, Plano Diretor
Norte, Palmas – TO, neste ato, representada pelo Sr. RODOLFO RODRIGUES DA COSTA NETO,
brasileiro, casado, portador da CNH 03161856653 - DETRAN, inscrito no CPF/MF sob o nº 440.387.122-
49, residente e domiciliado na Avenida F, Qd. 64, Lt. 04, Jardim Aureny IV, Palmas – TO; L J
DISTRIBUIDORA EIRELI , , inscrita no CNPJ sob o nº 39.226.446/0001-74, com sede Quadra
ACVSA SE 13 (108 Sul), Avenida LO 03, Lt. 04, Sala 03, Plano Diretor Sul, Palmas - TO, neste ato,
representada pelo Sr. LEIZER ANTÔNIO DE AGUIAR SAMPAIO JÚNIOR, brasileiro, casado,
empresário, portador da CNH 058054436265, DETRAN, inscrito no CPF/MF sob o nº 047.801.131-80,
residente e domiciliado na Quadra ARNO 31, Alameda 14, Lt. 20, Plano Diretor Norte, Palmas –
TO; e LUMEN COMERCIO E SERVICOS DE MOTORES ELETRICOS EIRELI, inscrita no CNPJ
sob o nº 34.777.255/0001-87, com sede Rua Francisco Nunes, nº 549, Rebouças, Curitiba - PR, neste ato,
representada por GISLENE SCOLARO PORTELLA CASTELHANO, brasileira, casada, empresária,
portadora da CNH 02826352358 - DETRAN, inscrita no CPF/MF sob o nº 648.223.039-34, residente e
domiciliada na Rua Luigi Romano, nº 112, Casa 1, Bairro Jardim das Américas, Curitiba - PR,e, daqui por
diante, denominados simplesmente FORNECEDORES REGISTRADOS, resolvem na forma da Lei
10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Federal 7.892/2013, Decreto Federal 10.024/2019, Decreto
Federal 8.538/2015, Lei Complementar nº 123/2006 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho
de 1993 e suas alterações, firmar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, cuja minuta foi
examinada pela Assessoria Jurídica da Defensoria Pública, que emitiu seu parecer, conforme o parágrafo
único do artigo 38 da Lei nº 8.666, de 1993, mediante as seguintes condições:
 
1.      DO OBJETO
1.1. A presente Ata tem por objeto o Registro de preços visando a eventual  contratação de empresa
especializada na prestação de serviços de recarga e manutenção de extintores de incêndio, incluindo a
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substituição de peças e acessórios danificados, bem como a aquisição de equipamentos e materiais de
sinalização, nos quantitativos e especificações constantes no ANEXO I do Edital do Pregão Eletrônico nº
08/2021.
 
2.     DA VINCULAÇÃO AO EDITAL
2.1. Este instrumento guarda inteira conformidade com os termos do Pregão Eletrônico nº 08/2021 para
Registro de Preços, e seus Anexos, Processo Licitatório nº 21.0.000000235-3, do qual é parte integrante e
complementar, vinculando-se, ainda, à proposta do Fornecedor Registrado.
 3.     DA VIGÊNCIA DA ATA
3.1. A presente Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de publicação
de seu extrato no Diário Oficial do Estado do Tocantins.
 4.     DO PREÇO
4.1. Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata serão publicados
na imprensa oficial e divulgados em meio eletrônico.
4.2. A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles
existentes no mercado, cabendo ao Órgão Gerenciador convocar os Fornecedores registrados para
negociar o novo valor.
4.2.1 Caso o Fornecedor registrado se recuse a baixar os seus preços, o Órgão Gerenciador poderá liberar
o fornecedor do compromisso assumido, uma vez frustrada a negociação e convocar os demais
fornecedores visando a igual oportunidade de negociação.
4.3. Durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, os preços não serão reajustados,
ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.
 
5.       DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS
5.1.  O Órgão Gerenciador adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da
presente Ata.
 
5.2     DO(S) PREÇO(S) REGISTRADO(S) 
ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI - CNPJ nº 35.764.167/0001-03

ITEM QTD. UND. DESCRIÇÃO VALOR UNIT. (R$)
VALOR
TOTAL
(R$)

13 02 Und.

Motobomba Centrífuga de Incêndio 7,5
Cv Trifásica 220 V/280V - Diâmetro de
Sucção: 2.1/2" - Diâmetro de Recalque:
2.1/2" - Diâmetro do rotor: 168 mm-
Pressão Máxima: 49 m.c.a - Certificada
pelo Inmetro - Garantia mínima de 12
meses.
Marca/modelo: Eletroplas ECS-750 IN;
cod 7368.9

3.780,00  7.560,00

 
EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - CNPJ nº 08.737.642/0001-80

ITEM QTD. UND. DESCRIÇÃO VALOR UNIT. (R$) VALOR
TOTAL
(R$)
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1 20 Und.

Acionador manual de alarme; em aço;
com pintura epóxi na cor vermelha; de
sobrepor com martelo quebra vidro; com
tensão de operação entre 10 e 28 VCC,
40 MA; com LED indicador de
funcionamento.
Marca/modelo: Lionfire

64,45  1.289,00

2 03 Und.

Bomba D’água Centrífuga – Potência: 2
Cv – 220/380 V – Trifásica – Rotação:
3500 RPM – Rotor: 142mm – DNS BSP:
1.1/2” – DNR BSP: 1” – Com garantia
mínima de 12 meses.
Marca/modelo: Thebe

1.830,00 5.490,00

3 25 Und.

Chave Storz dupla reforçada para
conexão de engate rápido 1.1/2" x 2.1/2",
confeccionada em latão de alta
resistência.
Marca/modelo: Metal Casty

13,00 325,00

8 10 Und.

Fita Zebrada para isolamento de áreas -
Medidas: 200m x 7 cm - Cores: Preta e
Amarela.
Marca/modelo: Plastor

16,12 161,20

9 20 Serv.

Fornecimento e Instalação de Porta Corta
Fogo (PCF) completa - a prova de
fumaça - 1 folha - 900 x 2100 x 50 mm,
de abrir com eixo vertical - Classe P90.
Porta fabricada em Aço Galvanizado e
núcleo de material com alta resistência ao
fogo (Manta Cerâmica), Acabamento em
Pintura na Cor Branca - acompanha
batente, fechadura de sobrepor sem chave
e três dobradiças de mola. Em
conformidade com ABNT NBR
11.742/2018 - INMETRO e Normas do
Corpo de Bombeiros do Estado do
Tocantins, com garantia mínima de 05
anos.
Marca/modelo: Estribofire

2.296,32 45.926,40

10 70 Und.

Luminária autônoma de emergência,
Bivolt Automático (110/220v), com
LEDs, para uso em falta de energia
elétrica; medindo aproximadamente 30
cm; em conformidade com a legislação
vigente; em conformidade com as normas
ABNT/INMETRO aplicáveis; Proteção
IP20; Autonomia de 03 a 06 horas.
Marca/modelo: Segurimax

23,00 1.610,00

11 50 Und. Mangueira de combate a incêndio - Tipo 290,00 14.500,00
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2 - 1.1/2" x 15 metros - na cor branca,
produzida com reforço têxtil externo
confeccionado 100 % em fio sintético
poliéster de alta tenacidade, e
internamente com tubo de borracha
sintética, com resistência a abrasão e
deterioração por bolor e fungos, dotada
de junta Storz de 1.1/2”. Fabricada
conforme norma ABNT NBR 11861,
possui certificado da marca de
conformidade com a ABNT; em
conformidade com as Normas do Corpo
de Bombeiros do Estado do Tocantins.
Marca/modelo: Inmasp

12 03 Pça.

Manômetro de Pressão para sistema de
Combate a Incêndio, 150 Psi, Caixa em
Inox/Glicerina, em conformidade com a
NBR 14105
Marca/modelo: Farmabras

138,43 415,29

14 100 Und.

Placa de Sinalização de Extintor de
Incêndio (Água / Pó Químico ou CO2)
em PVC 02mm - Fotoluminescente -
18cm x 25cm Fotoluminescente em PVC
0,1mm visível no escuro por um período
de 4 horas até 6 horas após absorção de
luz artificial, com fita dupla face para
fixação.
Marca/modelo: Bacana

5,00 500,00

15 05 Und.

Placa de Sinalização de Pavimento em
PVC – Modelo S17 – Fotoluminescente –
5º Andar - Fabricado conforme: Norma
Técnica nº 15 do Corpo de Bombeiros do
Estado de Tocantins – Medidas: 15cm x
15cm - Acompanhado de fita Dupla Face
para instalação.
Marca/modelo: Bacana

5,00 25,00

16 05 Und.

Placa de Sinalização de Pavimento em
PVC – Modelo S17 – Fotoluminescente –
4º Andar - Fabricado conforme: Norma
Técnica nº 15 do Corpo de Bombeiros do
Estado de Tocantins – Medidas: 15cm x
15cm - Acompanhado de fita Dupla Face
para instalação.
Marca/modelo: Bacana

5,00 25,00

17 05 Und. Placa de Sinalização de Pavimento em
PVC – Modelo S17 – Fotoluminescente –
3º Andar - Fabricado conforme: Norma
Técnica nº 15 do Corpo de Bombeiros do
Estado de Tocantins – Medidas: 15cm x

5,00 25,00
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15cm - Acompanhado de fita Dupla Face
para instalação.
Marca/modelo: Bacana

18 05 Und.

Placa de Sinalização de Pavimento em
PVC – Modelo S17 – Fotoluminescente –
2º Andar - Fabricado conforme: Norma
Técnica nº 15 do Corpo de Bombeiros do
Estado de Tocantins – Medidas: 15cm x
15cm - Acompanhado de fita Dupla Face
para instalação.
Marca/modelo: Bacana

5,00 25,00

19 05 Und.

Placa de Sinalização de Pavimento em
PVC – Modelo S17 – Fotoluminescente –
1º Andar - Fabricado conforme: Norma
Técnica nº 15 do Corpo de Bombeiros do
Estado de Tocantins – Medidas: 15cm x
15cm - Acompanhado de fita Dupla Face
para instalação.
Marca/modelo: Bacana

5,00 25,00

20 05 Und.

Placa de Sinalização de Pavimento em
PVC – Modelo S17 – Fotoluminescente –
Térreo - Fabricado conforme: Norma
Técnica nº 15 do Corpo de Bombeiros do
Estado de Tocantins – Medidas: 15cm x
15cm - Acompanhado de fita Dupla Face
para instalação.
Marca/modelo: Bacana

5,00 25,00

21 05 Und.

Placa de Sinalização de Pavimento em
PVC – Modelo S17 – Fotoluminescente –
Subsolo - Fabricado conforme: Norma
Técnica nº 15 do Corpo de Bombeiros do
Estado de Tocantins – Medidas: 15cm x
15cm - Acompanhado de fita Dupla Face
para instalação.
Marca/modelo: Bacana

5,00 25,00

22 30 Und.

Placa de Sinalização em PVC 2mm tipo
Pictograma "Proibido Utilizar Elevador
em Caso de Incêndio" -
Fotoluminescente- Cód.: P4, acompanha
fita dupla face para instalação.
Marca/modelo: Bacana

5,00 150,00

24 100 Serv.
Recarga de Extintor - Água Pressurizada
- 10 L
Marca/modelo: Serv

20,00  2.000,00

25 50 Serv.
Recarga de Extintor – Água Pressurizada
- AP – 10L – com Teste hidrostático
Marca/modelo: Serv

30,00 1.500,00
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26 15 Serv. Recarga de Extintor – Dióxido de
Carbono - CO2- 06KG
Marca/modelo: Serv

80,00 1.200,00

27 10 Serv.

Recarga de Extintor – Dióxido de
Carbono - CO2- 06KG - com Teste
hidrostático
Marca/modelo: Serv

80,00 800,00

28 20 Serv.
Recarga de Extintor - Pó Químico - PQS
- ABC - 6Kg
Marca/modelo: Serv

33,00 660,00

29 10 Serv.

Recarga de Extintor – Pó Químico - PQS
- ABC - 6Kg - com Teste hidrostático Pó
químico seco ABC 6Kg
Marca/modelo: Serv

50,00 500,00

30 100 Serv.
Recarga de Extintor – Pó Químico - PQS
- BC - 06KG
Marca/modelo: Serv

26,00 2.600,00

31 50 Serv.
Recarga de Extintor – Pó químico - PQS -
BC 06KG – com Teste hidrostático
Marca/modelo: Serv

28,00 1.400,00

32 30 Und.

Sinalização de rota de fuga -
Fotoluminescente- Fabricado conforme:
Norma Técnica nº 15 do Corpo de
Bombeiros do Estado de Tocantins Cód.:
S1, saída, 40cm X 20cm, acompanha fita
dupla face para instalação.
Marca/modelo: Bacana

4,90 147,00

33 30 Und.

Sinalização de rota de fuga -
Fotoluminescente- Fabricado conforme:
Norma Técnica nº 15 do Corpo de
Bombeiros do Estado de Tocantins Cód.:
S2 escada 40 cm X 20 cm, acompanha
fita dupla face para instalação.
Marca/modelo: Bacana

4,90 147,00

34 30 Und.

Sinalização de rota de fuga -
Fotoluminescente- Fabricado conforme:
Norma Técnica nº 15 do Corpo de
Bombeiros do Estado de Tocantins Cód.:
S3, saída, 40cm X 20cm, acompanha fita
dupla face para instalação.
Marca/modelo: Bacana

4,90 147,00

35 30 Und. Sinalização de rota de fuga -
Fotoluminescente- Fabricado conforme:
Norma Técnica nº 15 do Corpo de
Bombeiros do Estado de Tocantins Cód.:

4,90 147,00
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S4, saída, 40cm X 20cm, acompanha fita
dupla face para instalação.
Marca/modelo: Bacana

36 30 Und.

Sinalização de rota de fuga -
Fotoluminescente- Fabricado conforme:
Norma Técnica nº 15 do Corpo de
Bombeiros do Estado de Tocantins Cód.:
S5, saída, 40cm X 20cm, acompanha fita
dupla face para instalação.
Marca/modelo: Bacana

4,90 147,00

37 30 Und.

Sinalização de rota de fuga -
Fotoluminescente- Fabricado conforme:
Norma Técnica nº 15 do Corpo de
Bombeiros do Estado de Tocantins Cód.:
S6, saída, 40cm X 20cm, acompanha fita
dupla face para instalação.
Marca/modelo: Bacana

4,90 147,00

38 30 Und.

Sinalização de rota de fuga -
Fotoluminescente- Fabricado conforme:
Norma Técnica nº 15 do Corpo de
Bombeiros do Estado de Tocantins Cód.:
S7, saída, 40cm X 20cm, acompanha fita
dupla face para instalação.
Marca/modelo: Bacana

4,90 147,00

39 30 Und.

Sinalização de rota de fuga -
Fotoluminescente- Fabricado conforme:
Norma Técnica nº 15 do Corpo de
Bombeiros do Estado de Tocantins Cód.:
S8, saída, 40cm X 20cm, acompanha fita
dupla face para instalação.
Marca/modelo: Bacana

4,90  147,00

40 30 Und.

Sinalização de rota de fuga -
Fotoluminescente- Fabricado conforme:
Norma Técnica nº 15 do Corpo de
Bombeiros do Estado de Tocantins Cód.:
S9, saída, 40cm X 20cm, acompanha fita
dupla face para instalação.
Marca/modelo: Bacana

4,90 147,00

41 30 Und.

Sinalização de rota de fuga -
Fotoluminescente- Fabricado conforme:
Norma Técnica nº 15 do Corpo de
Bombeiros do Estado de Tocantins Cód.:
S10, saída, 40cm X 20cm, acompanha
fita dupla face para instalação.
Marca/modelo: Bacana

4,90  147,00

42 30 Und. Sinalização de rota de fuga -
Fotoluminescente- Fabricado conforme:
Norma Técnica nº 15 do Corpo de

4,90 147,00
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Bombeiros do Estado de Tocantins Cód.:
S11, saída, 40cm X 20cm, acompanha
fita dupla face para instalação.
Marca/modelo: Bacana

43 30 Und.

Sinalização de rota de fuga -
Fotoluminescente- Fabricado conforme:
Norma Técnica nº 15 do Corpo de
Bombeiros do Estado de Tocantins Cód.:
S12, saída, 40cm X 20cm, acompanha
fita dupla face para instalação.
Marca/modelo: Bacana

4,90 147,00

44 50 Und.

Suporte para extintor tipo L para fixação
em parede, fabricado com barra chata de
aço e com acabamento galvanizado,
espessura de 2mm
Marca/modelo: Luiz Clemente

4,00 200,00

 
L J DISTRIBUIDORA EIRELI - CNPJ sob o nº 39.226.446/0001-74

ITEM QTD. UND. DESCRIÇÃO VALOR UNIT. (R$)
VALOR
TOTAL
(R$)

4 45 Und.

Dobradiça de mola para fechamento
automático de porta Corta Fogo, com
força regulável através do posicionamento
do pino, fabricada em aço. Atende à NBR
13768.
Marca/modelo: Disafe

80,00 3.600,00

5 60 Und.

Extintor de Água Pressurizada (AP) 10 L,
Capacidade Extintora 2 - A; Fabricado
conforme: Norma Técnica nº 16 do Corpo
de Bombeiros do Estado de Tocantins e
todas as Normas Técnicas da ABNT
aplicáveis; Tipo portátil; Pintura vermelha
aplicada por processo eletrostático; Carga:
10 L; com garantia mínima de 12 meses
para o cilindro.
Marca/modelo: Protege

114,00  6.840,00

6 60 Und.

Extintor de Pó Químico Seco AB 6 kg
Capacidade Extintora 20B:C; Fabricado
conforme: Norma Técnica nº 16 do Corpo
de Bombeiros do Estado de Tocantins e
todas as Normas Técnicas da ABNT
aplicáveis; Tipo portátil; Pintura vermelha
aplicada por processo eletrostático; Carga:
6 Kg, com garantia mínima de 12 meses
para o cilindro.
Marca/modelo: Protege

119,00  7.140,00
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7 20 Und. Extintor Pó Químico Seco ABC 6Kg,
Capacidade Extintora 2-A:20BC,
fabricado conforme ABNT NBR
15808:2010 em chapa de aço carbono,
Tipo portátil; pintado pelo processo
eletrostático com tinta em pó na cor
vermelha; Carga 6Kg. com garantia
mínima de 12 meses para o cilindro.
Marca/modelo: Protege

149,00 2.980,00

 
LUMEN COMERCIO E SERVICOS DE MOTORES ELETRICOS EIRELI - CNPJ nº
34.777.255/0001-87

 ITEM QTD. UND. DESCRIÇÃO VALOR UNIT. (R$) VALOR
TOTAL (R$)

23 03 Pça.

Pressostato para Ar e Água - 40/60
PSI
Marca/fabricante/modelo:
LEFOO/40-60

145,93 437,79

 
6.       DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
6.1. O fornecedor registrado poderá ter o seu registro de preços cancelado mediante processo
administrativo específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
6.2. O cancelamento do seu registro poderá ser:
6.2.1. A pedido do próprio Fornecedor Registrado, quando comprovar estar impossibilitado de cumprir as
exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior;
6.2.2. Por iniciativa do Órgão Gerenciador, quando:
a) O fornecedor registrado não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior
àqueles praticados no mercado:
b) O fornecedor registrado perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no
processo licitatório;
c) Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;
d) O fornecedor registrado não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;
e) O fornecedor registrado não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, as solicitações
decorrentes da Ata de Registro de Preços;
f) Caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de
Registro de Preços ou nas solicitações dela decorrentes.
6.3. Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, o Órgão Gerenciador fará o devido
apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos proponentes a nova ordem de registro.
7.      DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
7.1. A presente Ata será divulgada no portal da internet www.defensoria.to.def.br  e terá seu extrato
publicado no Diário Oficial do Estado do Tocantins.
 
8. DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR REGISTRADO
8.1. São obrigações do Fornecedor Registrado:

http://www.defensoria.to.def.br/
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a) Assinar a Ata de Registro de Preços ou Contrato em até 05 (cinco) dias úteis, contados da sua
notificação;
b) Não subcontratar o objeto da presente Ata;
c) Manter, durante a vigência da Ata de Registro de Preços, as condições de habilitação nela exigidas,
assim como àquelas definidas no Edital;
8.2. Assinado o contrato e/ou recebida a Nota de Empenho pelo Fornecedor Registrado, momento em que
este passará a denominar-se CONTRATADO(A), obrigar-se-á:
8.2.1. Pela observância das Leis, Decretos, Regulamentos, Portarias e normas Federais, Estaduais e
Municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto licitado;
8.2.2. A indenizar quaisquer danos ou prejuízos causados a DPE-TO, ou a terceiros, por ação ou omissão
no fornecimento do objeto;
8.2.3. A prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela Contratante, no prazo máximo de 48
(quarenta e oito) horas, contados da data do protocolo de recebimento da demanda;
8.2.4. A responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as
demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade a esta
Instituição;
8.2.5. A reparar ou substituir o serviço/material caso durante a execução do objeto este venha a ser
danificado, sem que haja quaisquer ônus à Instituição;
8.2.6. A providenciar todos os recursos e insumos necessários à perfeita execução do objeto, devendo estar
incluídas no preço proposto todas as despesas com materiais, insumos, mão de obra, fretes, embalagens,
seguros, impostos, taxas, tarifas, encargos sociais e trabalhistas e demais despesas necessárias à perfeita
entrega dos materiais e/ou prestação dos serviços;
8.2.7. A entregar o material acondicionado adequadamente, em invólucro lacrado, de forma a permitir
completa segurança durante o transporte, acompanhado de nota fiscal ou nota fiscal/fatura, discriminado o
quantitativo do produto, de acordo com as especificações técnicas.
8.2.8. A comunicar à DPE-TO, no prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas que antecedem o prazo de
vencimento da entrega, os motivos que impossibilitem o seu cumprimento, caso haja;
8.3. A garantir a qualidade do objeto licitado comprometendo-se a substituí-los, caso não atendam ao
padrão de qualidade exigido ou apresentem defeito de fabricação.
 
9. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR
9.1. A Unidade demandante da Defensoria Pública do Estado do Tocantins gerenciará a Ata de Registro de
Preços;
9.2. São obrigações do Órgão Gerenciador:
a) Solicitar o registro do licitante fornecedor e a formalização da correspondente Ata de Registro de
Preços;
b) Acompanhar as despesas decorrentes do Termo de Referência e atestar o recebimento dos materiais e
prestação dos serviços, ou rejeitá-los no todo ou em parte, em relação às suas próprias contratações;
c) Assegurar-se do fiel cumprimento das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços, no
Instrumento Convocatório e seus anexos, em relação às suas próprias contratações;
d) Sugerir a aplicação de penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços, em
relação às suas próprias contratações.
e) Responsabilizar-se pela observância das Leis, Decretos, Regulamentos, Portarias e demais normas
legais, direta e indiretamente aplicáveis a execução do objeto, em relação às suas próprias contratações.
 
10. DA SOLICITAÇÃO E DA ENTREGA
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10.1. A entrega dos equipamentos e materiais deverá ser efetuada no prazo máximo de 20 (vinte) dias
úteis, contados da data do recebimento da Nota de Empenho ou assinatura do Contrato, salvo se houver
pedido formal de prorrogação devidamente justificado pela Contratada e acatado pela DPE-TO;
10.2. O local de entrega será na Coordenadoria de Recursos Materiais, Almoxarifado e Patrimônio da
DPE-TO, localizada na ACSO 91, Alameda 11, Quadra 05, Lote 01 – Plano Diretor Sul, Palmas-TO, ou
em outro local a ser previamente informado pela DPE-TO, nos seguintes horários: das 8h às 11h30 e das
14h às 16h30;
10.2.3. Os produtos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificações constantes no Termo de Referência e na proposta da empresa, devendo ser substituídos no
prazo de 10 (dez) dias, a contar da data da notificação, às custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação
de eventuais penalidades.
10.2.4. Os prazos de validade/garantia de funcionamento dos extintores devem observar os critérios
estabelecidos na Norma Técnica nº 16 do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins, Anexo
XVI ao Decreto Estadual nº 3.950, de 25 de janeiro de 2010, bem como conter, no mínimo, 90 % da
validade da carga e cilindro, conforme estabelecido pelo fabricante e/ou empresa de manutenção
certificada pelo Sistema Brasileiro de Certificação.
 
11. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES
11.1. A empresa a ser contratada para prestação dos serviços em questão deverá colocar à disposição da
DPE-TO pessoal formal e materialmente capacitado, os quais deverão realizar os serviços dentro dos
seguintes horários: das 8h às 11h30 e das 14h às 16h30;
11.2. Os serviços de recarga ou recarga com teste hidrostático deverão ser realizados nas dependências da
empresa contratada, observadas as etapas abaixo:
a) Retirar e transportar os extintores, de forma alternada, até completar o quantitativo contratado;
a.1. A retirada deverá ser realizada mediante apresentação de recibo emitido em papel timbrado da
empresa, no qual deverá constar:
a.1.1. Quantidade total de extintores retirados;
a.1.2. Modelos;
a.1.3. Números de identificação;
a.1.4. Locais de instalação;
a.1.5. Assinatura do responsável pela remoção.
b) Testar cada extintor para verificação das condições do equipamento de acordo com a norma da ABNT –
NBR 12962;
c) Substituir, de acordo com as normas da ABNT, as peças defeituosas;
d) Realizar o teste hidrostático, para a manutenção de terceiro nível, de acordo com a norma da ABNT –
NBR 12962;
e) Recarregar todo equipamento com a mesma característica do material original;
f) Identificar todos os cilindros com selos de identificação de acordo com o tipo de componente do
material (CO2, Pó Químico e H2O), o prazo de garantia, o selo do INMETRO e a validade do serviço.
11.3. A retirada e a entrega dos equipamentos deverá ocorrer com a presença de um servidor da Defensoria
Pública do Estado do Tocantins, devendo ser realizada nos horários estabelecidos no subitem 8.1, nas
seguintes unidades defensoriais, conforme solicitação: Palmas, Colméia, Guaraí, Itacajá, Pedro Afonso,
Miracema do Tocantins, Miranorte, Cristalândia, Paraíso do Tocantins, Pium, Ponte Alta do Tocantins,
Porto Nacional, Novo Acordo, Araguacema, Araguatins, Augustinópolis, Itaguatins, Tocantinópolis,
Wanderlândia, Xambioá, Ananás, Araguaína, Filadélfia, Goiatins, Arapoema, Colinas do Tocantins,
Gurupi, Formoso do Araguaia, Peixe, Figueirópolis, Alvorada, Araguaçu, Palmeirópolis, Paranã, Almas,
Dianópolis, Natividade, Arraias, Aurora do Tocantins, Taguatinga, Brasilia-DF e demais comarcas que
venham ser implantadas nesta circunscrição.
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11.4. Os endereços das localidades relacionadas no subitem 8.3 poderão ser consultados no site da DPE-
TO, através do seguinte endereço eletrônico: https://www.defensoria.to.def.br/contatos/contato/1;
11.5. No caso dos serviços e entregas que se distanciem mais de 70 km de Palmas-TO (conforme tabela de
distância advinda do site: www.seinf.to.gov.br) será pago à contratada o valor de R$ 1,00 por Km rodado,
sendo abatido da quilometragem total de cada deslocamento os 70 km referentes à ida e ainda os 70 km
pertinentes ao retorno;
11.6. Para os deslocamentos cuja distância seja de até 70 km de Palmas-TO, não será pago nenhum valor a
título de quilometragem;
11.7. A recarga dos extintores (com relação a qualidade do produto e eficiência no combate a incêndio),
incluindo os testes hidrostáticos e a substituição de peças e componentes, deverá ter garantia de (12) doze
meses, implicando a obrigação de substituição e execução de nova carga em casos de vazamentos, com
perda de pressão superior a definida na norma da ABNT – NBR 12962, desde que não seja observado
qualquer sinal evidente de deterioração causada por corrosão ou choques e pancadas;
11.7.1. Durante o período de garantia a empresa deverá efetuar as trocas, reparos e ajustes necessários no
mesmo prazo estabelecido para a execução dos serviços.
11.8. A empresa deverá apresentar certificado, dentro do prazo de validade, de credenciamento no Corpo
de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins comprovando estar apta a exercer atividades de recarga e
manutenção de extintores de incêndio, conforme Norma Técnica nº 028, Anexo XXVIII ao Decreto nº
3.950/2010, devendo ser apresentado na fase de habilitação.
 
12. DO PAGAMENTO
12.1. O pagamento ocorrerá no prazo de até 30 (trinta) dias corridos a contar do recebimento da nota fiscal
ou nota fiscal/fatura, por meio de crédito em conta bancária, condicionado ao atesto do responsável pela
fiscalização da execução do objeto, e manutenção das condições iniciais de habilitação;
12.2. O CNPJ constante da nota fiscal ou nota fiscal/fatura deverá ser o mesmo indicado na nota de
empenho, vinculado a conta corrente do fornecedor registrado;
12.3. A DPE-TO reserva-se ao direito de não atestar a nota fiscal ou nota fiscal/fatura para o pagamento,
caso os dados constantes desta estiverem em desacordo com os dados da CONTRATANTE e
CONTRATADA, ou ainda, se os materiais entregues não estiverem em conformidade com as
especificações apresentadas neste Instrumento, ficando o pagamento suspenso até a regularização.
12.4. A formalização da despesa se dará por meio de emissão de nota de empenho, a qual substituirá o
contrato, conforme prerrogativa prevista pelo caput do artigo 62 da Lei nº. 8.666/93, com exceção dos
itens 02, 05, 06, 07, 09, 13, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 45, cuja formalização se dará por meio da
assinatura de contrato, porquanto preveem prazo de garantia;
12.5. No caso de atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma
forma para tanto, serão devidos pela DPE-TO encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por
cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples.
 
13. DAS SANÇÕES
13.1. A licitante ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou
Municípios pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo da multa de 20% (vinte por cento) do valor
estimado/contratado e das demais cominações legais, garantidos o contraditório e a ampla defesa, que
deverá ser apresentada no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da sua notificação; nos seguintes casos:
a) Não apresentar documentação exigida para o certame;
b) Apresentar documentação falsa;
c) Não assinar a Ata de Registro de Preços dentro do prazo de validade da sua proposta;
d) Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
e) Não manter as condições ofertadas em sua proposta;

https://www.defensoria.to.def.br/contatos/contato/1
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f) Falhar ou fraudar na execução do ajustado;
g) Comportar-se de modo inidôneo, nos termos da Lei;
h) Cometer fraude fiscal.
13.2. Pela inexecução total ou parcial das condições estabelecidas no presente Instrumento, a Contratante
poderá aplicar, sem prejuízo das responsabilidades penal e cível, as seguintes sanções:
a) Advertência, por escrito, quando a CONTRATADA deixar de atender quaisquer indicações aqui
constantes;
b) Multa compensatória/indenizatória no percentual de até 20% (vinte por cento) calculado sobre o valor
contratado;
c) Suspensão temporária de participação de licitação e impedimento de contratar com a Defensoria Pública
do Estado do Tocantins, pelo prazo de até 02 (dois) anos;
d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da Lei, perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade;
13.3. Na hipótese de atraso no cumprimento de quaisquer obrigações assumidas pela CONTRATADA,
será aplicada multa moratória de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor solicitado, por dia de
atraso, limitada a 10 % (dez por cento) desse valor;
13.4. O valor da multa aplicada, tanto compensatória quanto moratória, deverá ser recolhido em conta da
DPE-TO a ser indicada, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis após a respectiva notificação;
13.5. Caso não seja pago na forma do subitem anterior, a multa será descontada por ocasião do pagamento
posterior a ser efetuado pela Contratante ou cobrada judicialmente;
13.6. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, no que couber, às demais
penalidades referidas no Capítulo IV da Lei n° 8.666/93;
13.7. Na aplicação de quaisquer sanções previstas, será garantido o contraditório e a ampla defesa.
 
14. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
14.1. Caberá ao órgão aderente à Ata de Registro de Preços verificar junto ao Fornecedor Registrado a
capacidade de fornecimento dos objetos registrados, bem como consultar o Órgão Gerenciador sobre a sua
anuência.
14.2. Caberá ao Fornecedor Registrado beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento dos objetos decorrente de adesão, desde que
não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da Ata, assumidas com o Órgão Gerenciador.
14.3. Os fornecimentos adicionais não poderão exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada
item registrado para o Órgão Gerenciador.
14.4. Para fins de autorização, só serão aceitos pedidos de adesões que não excedam, por órgão ou
entidade solicitante, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens registrados.
14.5. Após a autorização do Órgão Gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação
solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da Ata.
14.6. Compete ao órgão, não participante, os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo Fornecedor
Registrado das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o
contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em
relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao Órgão Gerenciador.
 
15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
15.1. Independente de sua transcrição, o edital e seus anexos, principalmente a proposta de preço e os
documentos da proposta e da habilitação apresentados pelo Fornecedor Registrado no pregão farão parte
desta Ata de Registro de Preços.
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15.2. Não será concedido reajuste ou correção monetária do valor da ata.
15.3. Fica assegurado o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro inicial da ata, na ocorrência
de fato superveniente que implique a inviabilidade de sua execução.
 
16.       DO FORO
16.1. Para dirimir, na esfera judicial, às questões oriundas da presente Ata de Registro de Preços será
competente o foro da Comarca de Palmas, Capital do Estado do Tocantins.
 
E para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado, foi lavrada a presente ata de registro de
preços que, lida e achada conforme, é assinada pelos signatários deste instrumento.
 

Palmas, 08 de julho de 2021.
 

 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS

PEDRO ALEXANDRE CONCEIÇÃO A. GONÇALVES
SUBDEFENSOR PÚBLICO-GERAL

 
ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI

ANTÔNIO CARVALHO LENDENGGUE
FORNECEDOR REGISTRADO

 
EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA

RODOLFO RODRIGUES DA COSTA NETO
FORNECEDOR REGISTRADO

 
L J DISTRIBUIDORA EIRELI

LEIZER ANTÔNIO DE AGUIAR SAMPAIO JÚNIOR
FORNECEDOR REGISTRADO
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GISLENE SCOLARO PORTELLA CASTELHANO
FORNECEDOR REGISTRADO
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