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ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MINIMAS 

 

PROCESSO Nº 0599/2021 
OFERTA DE COMPRA Nº: 892000801002021OC00069 
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 066/CPB/2021. 

 

DENOMINAÇÃO DO OBJETO 

“Constituição de Sistema de Registro de Preços para Aquisição de Medalhas 
personalizadas, para atender as demandas do Comitê Paralímpico Brasileiro, conforme 
especificações constantes no termo de referência, anexo I”. 

 
1. OBJETIVO 
 
1. A presente licitação tem por objeto a Constituição de Sistema de Registro de Preços para 

Aquisição de Medalhas personalizadas diversas, para atender a demanda dos eventos 

esportivos realizados pelo Comitê Paralímpico Brasileiro, sito à Rodovia dos Imigrantes, Km 

11,5, Vila Guarani, São Paulo, Capital. 

 
 
2. DETALHAMENTO DO LOTE 

 
2.1. LOTE ÚNICO – ESTRUTURAS 
 

LOTE ÚNICO 
 

Item Descrição unidade 
Qtd 

estimada 

01 

 

Medalha confeccionada/fundida: em liga zamac (composta por Zinco, Alumínio, Magnésio e 
Cobre), de diversos formatos (irregular ou circular), medindo 50 mm de diâmetro total, sendo que 
deverá ser preenchida em todo sua superfície, não podendo haver espaços vazios ou sulcos que 
diminuam sua densidade. Espessura parâmetro da medalha será de 0,3 a 0,5cm.  
 
Podem ser banhadas nas cores: ouro, prata e bronze, fundida em baixo e alto relevo, com 
gravação de letras e logo na frente e/ou no verso. 
 
A parte frontal poderá ter inserção/aplicação de até 6 cores esmaltada, com tinta tipo epóxi 
pigmentada. No verso haverá alto relevo em braile, letras e logo, conforme cada arte a ser 
desenvolvida para cada solicitação. Passador tipo horizontal, monobloco com abertura para fita 
no tamanho de até 3 cm.  
 
Fita: Fita acetinada especial dupla face – medindo 82 cm x 2,5 cm sublimada em policromia frente 
e verso. Acabamento com “selagem a quente”. 
 

Unidade 15.000 

02 

 

Medalha confeccionada/fundida: em liga zamac (composta por Zinco, Alumínio, Magnésio e 
Cobre), de diversos formatos (irregular ou circular), medindo 60 mm de diâmetro total, sendo que 
deverá ser preenchida em todo sua superfície, não podendo haver espaços vazios ou sulcos que 
diminuam sua densidade. Espessura parâmetro da medalha será de 0,3 a 0,5cm.  
 
Podem ser banhadas nas cores: ouro, prata e bronze, fundida em baixo e alto relevo, com 
gravação de letras e logo na frente e/ou no verso. 
 
A parte frontal poderá ter inserção/aplicação de até 6 cores esmaltada, com tinta tipo epóxi 
pigmentada. No verso haverá alto relevo em braile, letras e logo, conforme cada arte a ser 
desenvolvida para cada solicitação. Passador tipo horizontal, monobloco com abertura para fita 
no tamanho de até 3 cm.  
 
Fita: Fita acetinada especial dupla face – medindo 82 cm x 2,5 cm sublimada em policromia 
frente e verso. Acabamento com “selagem a quente”. 

Unidade 10.000 
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03 

 

Medalha confeccionada/fundida: em liga zamac (composta por Zinco, Alumínio, Magnésio e 
Cobre), de diversos formatos (irregular ou circular), medindo 70 mm de diâmetro total, sendo que 
deverá ser preenchida em todo sua superfície, não podendo haver espaços vazios ou sulcos que 
diminuam sua densidade. Espessura parâmetro da medalha será de 0,3 a 0,5cm.  
 
Podem ser banhadas nas cores: ouro, prata e bronze, fundida em baixo e alto relevo, com 
gravação de letras e logo na frente e/ou no verso. 
 
A parte frontal poderá ter inserção/aplicação de até 6 cores esmaltada, com tinta tipo epóxi 
pigmentada. No verso haverá alto relevo em braile, letras e logo, conforme cada arte a ser 
desenvolvida para cada solicitação. Passador tipo horizontal, monobloco com abertura para fita 
no tamanho de até 3 cm.  
 
Fita: Fita acetinada especial dupla face – medindo 82 cm x 2,5 cm sublimada em policromia 
frente e verso. Acabamento com “selagem a quente”. 
 

Unidade 17.000 

04 

Medalha confeccionada/fundida: em liga zamac (composta por Zinco, Alumínio, Magnésio e 
Cobre), de diversos formatos (irregular ou circular), medindo 80 mm de diâmetro total, sendo que 
deverá ser preenchida em todo sua superfície, não podendo haver espaços vazios ou sulcos que 
diminuam sua densidade. Espessura parâmetro da medalha será de 0,3 a 0,5cm.  
 
Podem ser banhadas nas cores: ouro, prata e bronze, fundida em baixo e alto relevo, com 
gravação de letras e logo na frente e/ou no verso. 
 
A parte frontal poderá ter inserção/aplicação de até 6 cores esmaltada, com tinta tipo epóxi 
pigmentada. No verso haverá alto relevo em braile, letras e logo, conforme cada arte a ser 
desenvolvida para cada solicitação. Passador tipo horizontal, monobloco com abertura para fita 
no tamanho de até 3 cm.  
 
Fita: Fita acetinada especial dupla face – medindo 82 cm x 2,5 cm sublimada em policromia frente 
e verso. Acabamento com “selagem a quente”. 
 

Unidade 20.000 

05 

Medalha confeccionada/fundida: em liga zamac (composta por Zinco, Alumínio, Magnésio e 
Cobre), de diversos formatos (irregular ou circular), medindo 100 mm de diâmetro total, sendo 
que deverá ser preenchida em todo sua superfície, não podendo haver espaços vazios ou sulcos 
que diminuam sua densidade. Espessura parâmetro da medalha será de 0,3 a 0,5cm.  
 
Podem ser banhadas nas cores: ouro, prata e bronze, fundida em baixo e alto relevo, com 
gravação de letras e logo na frente e/ou no verso. 
 
A parte frontal poderá ter inserção/aplicação de até 6 cores esmaltada, com tinta tipo epóxi 
pigmentada. No verso haverá alto relevo em braile, letras e logo, conforme cada arte a ser 
desenvolvida para cada solicitação. Passador tipo horizontal, monobloco com abertura para fita 
no tamanho de até 3 cm.  
 
Fita: Fita acetinada especial dupla face – medindo 82 cm x 2,5 cm sublimada em policromia frente 
e verso. Acabamento com “selagem a quente”. 
 

Unidade 5.000 

 
A quantidade é estimada para atender a diversos eventos esportivos, sendo certo que a arte a 
ser reproduzida nas medalhas será alterada a cada evento.   
 
Sugestão: caixas reforçadas e com no máximo 100 unidades. 
 
IMAGENS ILUSTRATIVAS: 
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3. AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS 

 
3.1. Objetivando a comprovação das especificações e demais características oferecidas em 

conformidade com o requisitado no Edital e seus Anexos, o Pregoeiro solicitará que a 
licitante detentora da melhor oferta apresente amostras de itens já produzidos com 
características semelhantes para esta licitação. 
 

3.2. Quando da solicitação de Amostra(s) na fase de apreciação dos documentos de 
habilitação, o Pregoeiro suspenderá a sessão pública, para que o licitante detentor da 
melhor oferta do lote, apresente no prazo de até 02 (dois) dias uteis, as amostras, 



  
Processo nº 0599/2021 

   

podendo ser prorrogado por igual período, por meio de solicitação ao e-mail: 
pregao@cpb.org.br mediante anuência do CPB. 

 
3.2.1. Enquanto não expirado o prazo de entrega, o licitante poderá substituir ou efetuar 

ajustes e modificações na(s) amostra(s) apresentada(s). 
 

3.3. A(s) amostra(s) deverá(ão) estar acompanhada(s) de Protocolo de Entrega, o qual, 
será subscrito pelo responsável e juntado aos autos do processo. 
 

3.4. A(s) amostra(s) será(ão) avaliada(s) pela comissão e área demandante, a fim de verificar 
a conformidade do produto ofertado com a descrição e as especificações técnicas 
constantes do Termo de Referência. 
 

3.5. Se a(s) amostra(s) for(em) aceita(s), o Pregoeiro retomará a sessão pública informando 
os demais licitantes dessa decisão e prosseguirá para o término da avaliação dos 
requisitos de habilitação. 
 

3.6. Havendo reprovação, poderá a critério do CPB, ser concedido novo e igual prazo, para 
apresentação de eventuais discordâncias, desde que cabível, no item, findo o qual, em 
não havendo aprovação por parte do órgão, a detentora de melhor proposta será 
desclassificada, prosseguindo o rito da Licitação. 
 
3.6.1. Se a(s) amostra(s) for(em) rejeitada(s) ou não for(em) entregue(s) no prazo 

estabelecido, a proposta será desclassificada e o Pregoeiro retomará a sessão 
pública na fase de negociação com o licitante detentor da segunda melhor oferta, 
para obtenção do melhor preço. Posterior ao preço aceito, se inicia a fase de 
habilitação e a apresentação de amostra(s), observando o mesmo prazo e as 
mesmas condições anteriormente praticadas. 
 

3.7. A decisão do julgamento da(s) amostra(s) será formalizada por relatório elaborado pela 
comissão/área demandante e divulgado por meio eletrônico no sítio www.cpb.org.br. 
 

3.8. A(s) amostra(s) aprovadas dos itens da(s) empresa(s) vencedora(s) do certame, ficarão 
retidas para posterior conferência, quando do recebimento do objeto e devolvida após 
conclusão no aceite dos produtos, ou seja, no término da ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS. 
 

3.9. As Amostras DEVERÃO ser entregues devidamente identificadas com: 
a. Razão Social completa do Fornecedor 
b. Informações para contato (Telefone, e-mail e endereço) 
c. Número da Licitação e Data do Pregão 

 
3.10. As amostras desta licitação deverão ser entregues no setor requisitante do Comitê 

Paralímpico Brasileiro, sito à Rodovia dos Imigrantes, Km 11,5, Vila Guarani, São Paulo, 
Capital, das 09h às 18h. 
 

3.11. As amostras não precisarão necessariamente estarem confeccionadas nos modelos aqui 
ilustrados. Caso haja medalhas com especificações similares àquelas aqui descritas e 
que já estejam confeccionadas PELA LICITANTE VENCEDORA, essas poderão ser 
apresentadas para fins de comprovação da qualidade do material e expertise da 
empresa. 
 

3.12. As amostras aprovadas serão fotografadas e servirão de parâmetro para fiscalização 
durante todo o contrato. 

 
4. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES 

mailto:pregao@cpb.org.br
http://www.cpb.org.br/
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4.1. DA DETENTORA 

 
4.1.1. Executar fielmente o ajustado, prestando os serviços descritos deste 

Anexo, de acordo com o Edital e a proposta apresentada na licitação, 
estipulados neste instrumento, em perfeitas condições de uso para o 
fim a que se destinam. 
 

4.1.2. Prestar ao CPB, sempre que necessário, esclarecimentos sobre os 
serviços prestados, fornecendo toda e qualquer orientação necessária 
para a perfeita utilização. 
 

4.1.3. Manter durante toda a execução do ajuste, compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação. 
 

4.1.4. Responsabilizar-se única e exclusivamente, pelo pagamento de todos 
os encargos e demais despesas decorrentes da execução do objeto da 
presente ATA, tais como impostos, taxas, contribuições 
previdenciárias, trabalhistas, de FGTS; enfim, por todas as obrigações 
e responsabilidades, por mais especiais que sejam e mesmo que não 
expressas na presente contratação.  
 

4.1.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, 
no total ou parte, o objeto do ajuste, em que se verifiquem vícios, 
defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais e mão 
de obra empregada na montagem e durante o transcorrer de cada um 
dos eventos, sem comprometer o andamento dos mesmos. 
 

4.1.6. Prover os recursos humanos e materiais, necessários ao fornecimento 
do objeto; 

 
4.1.7. Promover a organização técnica e administrativa do fornecimento, de 

modo a conduzi-lo eficientemente; 
 

4.1.8. Indicar o preposto que o representará na prestação dos referidos 
serviços, para receber as instruções, bem como propiciar à equipe de 
fiscalização da GERENCIADOR, toda a assistência e facilidade 
necessárias ao bom e adequado cumprimento e desempenho de suas 
tarefas. 
 

4.1.9. Responsabilizar-se-á pelo carregamento e transporte até o local de 
entrega, inclusive quanto ao descarregamento e empilhamento, se for 
o caso; 
 

4.1.10. Fornecer, com no máximo três dias de antecedência da data de 
entrega, uma relação dos profissionais (recursos humanos) contendo 
nome completo, RG e CPF, modelo e placa dos veículos utilizados na 
atividade, para a liberação deles na portaria, por motivos de segurança. 
 

4.1.11. Comunicar ao Comitê Paralímpico Brasileiro, em tempo hábil, sobre 
eventuais obstáculos ao ritmo e qualidade dos trabalhos, propondo 
soluções, se for o caso; 
 

4.1.12. Facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação da 
fiscalização da GERENCIADOR, provendo o fácil acesso aos serviços 
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em execução e atendendo prontamente as observações, exigências, 
recomendações técnicas e administrativas por ela apresentadas. 
 

4.1.13. Observar todas as normas legais vigentes, licenças de funcionamento 
perante o órgão regulamentador e resoluções específicas, obrigando-
se a manter as condições de habilitação exigidas no procedimento 
licitatório que precedeu à celebração da presente Ata de Registro de 
Preços; 

 
4.1.14. Responder civil e criminalmente pela atuação de seus profissionais. 

 
4.1.15. Responsabilizar-se-á por seguro contra incêndio, roubo, furto e 

acidentes que porventura possam ocorrer com equipe, equipamentos 
e terceiros, em sinistros decorrentes da execução do objeto do 
contrato, inclusive seguro de responsabilidade civil e danos a terceiros, 
isentando a GERENCIADORA de qualquer indenização ou 
ressarcimento. 
 

4.1.16. Cumprir os prazos e obrigações ajustadas para o fornecimento do 
objeto, bem como as obrigações constantes na Ata de Registro de 
Preço; 
 

4.1.17. Responsabilizar-se, única e exclusivamente, pela assunção de 
quaisquer prejuízos causados por si ou por seus empregados a 
terceiros ou à gerenciadora, decorrentes de sua culpa ou dolo na 
execução da Ata de Registro de Preços. 
 
4.1.17.1. Não exclui ou reduz essa responsabilidade a fiscalização 

efetuada pela gestão do “GERENCIADOR”. 
 

4.1.18. O descumprimento das normas trabalhistas, de FGTS e 
previdenciárias pertinentes aos contratos de trabalho envolvidos na 
prestação dos serviços a que se relaciona a presente ATA, poderá dar 
ensejo à retenção dos valores devidos ao GERENCIADOR. 
 

4.1.19. Cumprir os postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou 
municipal e as normas internas de segurança e medicina do trabalho 
para com os funcionários, bem como pelos atos por eles praticados. 
 

4.1.20. Respeitar a legislação vigente e observar as boas práticas técnicas e 
ambientalmente recomendadas, atividades essas da inteira 
responsabilidade da DETENTORA que responderá em seu próprio 
nome perante os órgãos fiscalizadores. 
 

4.1.21. Executar os trabalhos de forma a garantir os melhores resultados, 
cabendo à DETENTORA responsabilizar-se integralmente pelos 
serviços contratados, cumprindo evidentemente, as disposições legais 
que interfiram em sua execução ou quaisquer responsabilidades pelos 
danos causados diretamente ao CPB e/ou terceiros, decorrentes de 
culpa ou dolo de execução do contrato. 
 

4.1.22. Caso a GERENCIADORA venha a ser demandada por terceiros que 
se julguem prejudicados, bem como venha a experimentar prejuízo 
patrimonial em decorrência dos serviços prestados pela DETENTORA, 
esta deverá se responsabilizar pelos pagamentos, inclusive mediante 
retenção de valores pendentes de pagamento, caso existam contratos 
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ainda vigentes ou ainda por outras medidas processuais cabíveis, caso 
a Detentora já não preste serviços à Gerenciador. 
 

4.1.23. Caso a GERENCIADORA tenha efetuado qualquer retenção nos 
pagamentos da DETENTORA, nos termos do item anterior, a 
DETENTORA devolverá à GERENCIADORA, se for o caso, o saldo 
entre o valor retido, sem adicionais de qualquer natureza, o total do 
valor da indenização, acrescido das respectivas custas com o 
processo. 
 

4.1.24. Em nenhuma hipótese poderá a “DETENTORA” veicular publicidade 
acerca do objeto a que se refere o contrato 
 

4.1.25. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de 
acordo com os artigos 14 e 21 a 25 do Código do Consumidor (Lei nº 
8.078, de 1990); 

 
4.2. DA GERENCIADORA: 

 
4.2.1. Designar formalmente, o gestor e/ou o(s) fiscal(is) para 

acompanhamento da execução dos futuros ajustes. 
 
4.2.2. Indicar, na Ordem de Compra, o responsável em receber os itens, que 

deverá verificar quantidade e condições de entrega do objeto; 
 

4.2.3. Prestar todas as informações necessárias à execução dos ajustes; 
 

4.2.4. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus 
Anexos; 
 

4.2.5. Responsabilizar-se pelo acompanhamento e fiscalização da execução 
da presente ATA, através de seu Gestor, que deverá anotar, em 
registro próprio, todas as ocorrências verificadas. 
 

4.2.6. Recusar, quando considerada impróprio, o item que estiver defeituoso 
ou inadequado, solicitando troca imediata; 
 

4.2.7. Rejeitar, no todo ou em parte, o fornecimento executado em desacordo 
com este termo de referência. 
 

4.2.8. Comunicar, imediatamente, por escrito, â “DETENTORA” qualquer 
irregularidade observada no decorrer da execução dos serviços. 
 

4.2.9. Efetuar o pagamento devido à DETENTORA, no prazo de até 30 (trinta) 
dias corridos, após execução do objeto e atesto da respectiva nota 
fiscal/fatura, pelo gestor responsável do CPB. 

 
4.3. DA GERENCIADORA 

 
4.3.1. Designar formalmente, o gestor e/ou o(s) fiscal(is) para 

acompanhamento da execução dos futuros ajustes. 
 
4.3.2. Indicar, na Ordem de Compra, o responsável em receber os itens, que 

deverá verificar quantidade e condições de entrega do objeto; 
 

4.3.3. Prestar todas as informações necessárias à execução dos ajustes; 
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4.3.4. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus 

Anexos; 
 

4.3.5. Responsabilizar-se pelo acompanhamento e fiscalização da execução 
da presente ATA, através de seu Gestor, que deverá anotar, em 
registro próprio, todas as ocorrências verificadas. 
 

4.3.6. Recusar, quando considerada imprópria, o item que estiver defeituoso 
ou inadequado, solicitando troca imediata; 
 

4.3.7. Rejeitar, no todo ou em parte, o fornecimento executado em desacordo 
com este termo de referência. 
 

4.3.8. Comunicar, imediatamente, por escrito, â “DETENTORA” qualquer 
irregularidade observada no decorrer da execução dos serviços. 
 

4.3.9. Efetuar o pagamento devido à DETENTORA, no prazo de até 30 (trinta) 
dias corridos, após execução do objeto e atesto da respectiva nota 
fiscal/fatura, pelo gestor responsável do CPB. 

 
5. DO PRAZO, LOCAL E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA 

 
5.1. A entrega deverá ser em até 10 (dez) dias corridos para quantidades até 400 Medalhas 

e 20 dias corridos para quantidades acima de 401 Medalhas, após recebimento da ordem 
de Serviço, obedecendo às normas vigentes. 
 

5.2. O fornecimento deverá correr em conformidade com o descritivo do Termo de 
Referência, Anexo I. 
 

5.3. A DETENTORA deverá transportar os materiais e serem embalados, protegendo a 
integridade do material durante o transporte; 
 

5.4. A Ordem de Serviço/Compra e a Arte (arquivo digital) serão emitidas e formalizadas via 
mensagem eletrônica (e-mail) com antecedência. Não há quantidade mínima por pedido. 
 

5.5. O Objeto desta licitação deverá ser entregue, na maioria dos pedidos, no setor 
requisitante do Comitê Paralímpico Brasileiro, situado à Rodovia dos Imigrantes, Km 
11,5, Vila Guarani, São Paulo, Capital, podendo, eventualmente, acontecer também na 
região Metropolitana de São Paulo, Grande ABCDM de São Paulo, Litoral Sul (Praia 
Grande, Santos e Guarujá) e os municípios de Mairinque, Ribeirão Pires e Rio Grande 
da Serra.  
 

5.6. Respeitando o horário de Segunda à Sexta-Feira, das 09h00 às 18:00 horas ou conforme 
a realização de eventos conforme informado pelo Gerenciador. 
 

5.7. A entrega do objeto desta licitação deverá ser feita no(s) local(is) indicados no Termo de 
Referência, que constitui Anexo I deste Edital, correndo por conta da Detentora todas as 
despesas decorrentes para sua execução, tais como: embalagens,  seguros, transporte, 
tributos, taxas, mão de obra, encargos trabalhistas e previdenciários e outras que 
porventura venha a incidir na contratação pretendida. 
 

5.8. O compromisso de execução só estará caracterizado após o recebimento da “Ordem de 
Serviço/Compra” ou instrumento equivalente, devidamente assinado. 
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5.9. As “Ordens de Serviço/Compra” ou instrumento equivalente deverão obrigatoriamente 
conter: quantidades, descrição dos itens solicitado, número da Ata de Registro de 
Preços, identificação e assinatura do colaborador requisitante. 

 

5.10. A Detentora fica obrigada a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência da 
Ata de acordo com as especificações constantes no Termo de Referência, Anexo I.. 

 

5.11. A execução dos serviços a serem prestados, deverá ser atestado e fiscalizado pelo(s) 
Fiscal(is) do “GERENCIADOR”, definido nas Ordens de Serviço/Compra. 

 

5.12. A empresa DETENTORA obriga-se a efetuar a entrega dos materiais acompanhados de: 
 
a) Nota fiscal correspondente; 
b) Cópia reprográfica da Ordem de serviço/Compra; 
c) Documentos de regularidade. 
 
5.13. Na hipótese de a DETENTORA da Ata de Registro de Preços negar-se a assinar ou a 

receber a Ordem de Compra, serão aplicadas as penalidades previstas nesta Ata. 
 
5.14. O atestado de recebimento ocorrerá por cada emissão das Ordem de Serviço/Compra, 

ou instrumento equivalente. 
 
5.15. No ato da entrega serão vistoriados os materiais que são parte integrante do escopo 

deste, por funcionário da área requisitante ou preposto, para verificação do atendimento 
às condições deste Edital, da comparação das amostras aprovadas, bem como na 
conformidade com a legislação vigente. Caberá ao funcionário em questão a 
responsabilidade quanto ao apontamento do produto em desacordo. 

 
5.16. O objeto será recebido provisoriamente, na data da entrega dos bens, acompanhado da 

respectiva nota fiscal/fatura, por funcionário da área requisitante ou preposto, para 
verificação do atendimento às condições previstas em Termo de Referência, Anexo I 
deste Edital e da conformidade com a legislação vigente. 

 
5.17. Caso seja constatado irregularidades no objeto, não atendendo às especificações 

descritas na proposta, o Departamento solicitante deverá rejeitá-lo no todo ou em parte, 
determinando sua substituição ou apontando em relatório para que seja corrigido o vício 
constatado, mantido os valores inicialmente pactuados, sem prejuízo das sanções 
previstas neste Edital e na legislação vigente. 

 
5.17.1. O Departamento solicitante deverá prontamente informar o Departamento de Aquisição 

e Contratos – DEAC, quando constatada qualquer incompatibilidade dos itens com as 
características registradas e solicitadas. 

 
5.18. O aceite provisório dos produtos pelo GERENCIADOR não exclui a responsabilidade 

civil da DETENTORA, por vícios de execução, de quantidade, ou ainda por desacordo 
com as especificações estabelecidas, verificadas, ainda que, posteriormente. 

 
5.19. O aceite definitivo, ocorrerá mediante conferência, e posteriormente caso os produtos 

estejam a contento, atestará a Nota Fiscal e encaminhará ao setor competente para 
realização do pagamento.  

 
5.20. No caso de entrega dos itens em desacordo com o solicitado, a Detentora estará sujeita 

as penalidades constantes da Ata de registro de preços, independente do recebimento. 
 
5.21. Havendo inexecução da entrega, o valor respectivo será descontado da importância 

devida à Detentora, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 
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