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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº006-PMSJP 

 

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS 

N° 007/2021 – PE-SRP-PMSJP 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06040002/2021 – PMSJP 

 

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES 

 
A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO JOÃO DE PIRABAS, CNPJ Nº 22.981.153/0001-

08, sediado à AV. Plácido Nascimento, nº 265, Centro, São João de Pirabas, Pará - CEP: 68.719-000, denominada 

Órgão Gerenciador representada neste ato por KAMILY MARIA FERREIRA ARAÚJO, Prefeita Municipal de São 

João de Pirabas (Ordenadora de Despesa), domiciliada na Av Dos Mercadores, 462, Cidade Velha, São João De 

Pirabas, Estado do Pará, portadora do CPF nº 085.604.552-72 e RG nº 4077073 – PC/PA, e do outro lado as empresas, 

T. O  PINHEIRO COMERCIO DE MERCADORIAS EIRELI, CNPJ: 32.724.354/0001-75, com sede na Conj: 

Cidade Nova Vi, Trav: We 72 N°1242 CEP: 67.140-090, neste ato representada pela sra. THAIS OLIVEIRA 

PINHEIRO, domiciliada no Conjunto maguari alameda 26, casa 35, CEP: 66823-093, Bairro: Coqueiro, 

Belém-PA, portador do CPF nº 874.595.312-00 e RG nº nº 4396069 órgão expedidor PC-PA, e W. NUNES 

RIBEIRO, CNPJ: 07.821.907/0001-60, com sede na Rod PA 124, n° 05, bairro Bom Jesus, Salinópolis-PA, 

CEP:68721000, neste ato representada pela sra. WALDENICE NUNES RIBEIRO, domiciliado na rod. PA 124, 

bairro Bom Jesus, Salinópolis-Pa, portador do CPF nº 561.553.102-97 e RG nº 2691739 órgão expedidor PC-PA, 

doravante denominadas Fornecedoras Registradas, e considerando o julgamento da licitação na modalidade de 

PREGÃO para REGISTRO DE PREÇOS, sob o número 007/2021, na forma ELETRÔNICA, resolve registrar os 

preços da(s) Empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta Ata, de acordo com a(s) classificação(ões) por ela(s) 

alcançada(s) e nas quantidades cotadas, atendendo as condições previstas no Edital, sujeitando-se as partes às normas 

constantes na Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto nº 

7.892, de 23 de janeiro de 2013 e suas posteriores alterações, em conformidade com as disposições a seguir:   

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E MATERIAL DE COPA 

COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO PIRABAS, 

JUNTO AS SUAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO. 

 
 CLÁUSULA SEGUNDA - DOS ITENS E VALORES REGISTRADOS POR FORNECEDOR 

Descrição do Objeto Quantidade Preço Unitário Preço Total 

 
T. O. PINHEIRO COMERCIO DE MERCADORIAS EIRELI CNPJ: 32.724.354/0001-75. 

 

item Descrição Marca Quant. 
Valor 

Unitário 
Valor Total 

1 

Ácido Muriático garrafa de 1 litro, c/ 

registro no ministério da saúde registro 

ANVISA, validade de no mínimo de 6 
meses 

LIMPA MAIS 2.000 
 

R$ 4,14 
R$ 8.280,00 

2 

Água Sanitária garrafa de 1 litro, 
embalagem em plástico resistente com 

tampa de vedação, c registro no 

ministério da saúde (registro 

ANVISA), validade de no mínimo de 6 
meses. 

LIMPA MAIS 3.000 R$ 1,88 R$ 5.640,00 

4 
Álcool Etílico garrafa de 1 litro 
validade mínima de 6 meses, com 

registro ANVISA 

LIMPA MAIS 2.000 R$ 6,18 R$ 12.360,00 

5 Bacia plástica média capacidade 8Lts AQUAPLAST 100 R$ 5,98 R$ 598,00 

7 
Cesto p/ lixo Pequeno c/ Tampa 
medindo aprox. 15Lts. Material de 

polietileno 

PLASVALE 300 R$ 18,57 R$ 5.571,00 

8 
Cesto p lixo telado de plástico 10Lts,  

Material de polietileno 
ERCAPLAST 300 R$ 4,98 R$ 1.494,00 

9 
Cesto plástico grande 100lts c tampa 

Material de polietileno 
ERCAPLAST 100 R$ 55 R$ 5.500,00 
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10 
Chaleira de alumínio com cabo  p Café 

de 1 Lt. 
ARNIX 50 R$ 17,98 R$ 899,00 

12 
Colher Descartável pct tamanho médio, 

pct c 50 unid na cor transparente 
STRAWPLAST 1.500 R$ 3,31 R$ 4.965,00 

16 

Creolina garrafa de 500 ml, c registro 

no ministério da saúde registro 

ANVISA, validade de no mínimo de 6 
meses. 

LIMPA MAIS 1.500 R$ 6,68 R$ 10.020,00 

21 

Escova de longo alcance escova 
sanitária c suporte, cerdas crespas, 

embutidas em formato circular, 

resistente e durável descrição conforme 

termo de referencia 

ARACEM 300 R$ 7,90 R$ 2.370,00 

22 Escova de unha  plástica com alça ZUMP 300 R$ 2,70 R$ 810,00 

23 

Escovão para piso escovão de piaçava 

40 cm, com cabo inclinado aprox.1,5 

mt de madeira 

LIMPA MAIS 2.000 R$ 8,08 R$ 16.160,00 

31 

Garrafa Térmica  de mesa comum 1 Lt 

copo plástico, ampola de vidro, alça, 
tampa de pressão 

INVICTA 150 R$ 29,53 R$ 4.429,50 

33 

Inseticida em aerosol c300ml eficiente 
para matar mosquitos, pernilongos, 

muriçocas, com registro no Ministério 

da Saúde, validade de no mínimo de 6 

meses. 

LIMPA MAIS 1.500 R$ 8,48 R$ 12.720,00 

42 
Luva de procedimentos p manipulação 

de alimentos tam M cx com 100 und 
VINIFLEX 400 R$ 52,98 R$ 21.192,00 

44 
Luva de PVC  cano longo 

aproximadamente 20cm  par 
DANNY 400 R$ 13,98 R$ 5.592,00 

81 

Touca descartável c elástico para 

manipulação de alimentos, pct 
c100unid 

DESCARPACK 1.000 R$ 23,51 R$ 23.510,00 

87 
Lixeira plástica com pedal - 13 litros 
demais descrições  conforme termo de 

referencia 

PLASUTIL 50 R$ 39,20 R$ 1.960,00 

89 

Detergente concentrado - 5 litros (l) - 

quantidade: 10 (dez) galões de 5 

(cinco) litros.demais descrições  

conforme termo de referencia 

CORDEX 100 R$ 50,53 R$ 5.053,00 

90 

Limpador desincrustante - 20 litros 

demais descrições  conforme termo de 
referencia 

BAÚ 60 R$ 493,70 R$ 29.622,00 

91 
Limpador de piso concentrado - 5 litros 
demais descrições  conforme termo de 

referencia 

AUDAX 60 R$ 81,75 R$ 4.905,00 

92 

Rodo de alumínio  base de 75 

centímetros demais descrições  

conforme termo de referencia 

BOTA FOGO 50 R$ 65,40 R$ 3.270,00 

VALOR TOTAL REGISTRADO PARA A EMPRESA É R$ 186.920,50 (CENTO E OITENTA E SEIS MIL, 

NOVECENTOS E VINTE REAIS E CINQUENTA CENTÁVOS) 

 

 

W NUNES RIBEIRO CNPJ: 07.821.907/0001-60 
 

item Descrição Marca Quant. 
Valor 

Unitário 
Valor Total 

03 Álcool em gel 70% antisséptico 500ml 
aspecto transparente, com registro 

ANVISA, validade de  no mínimo 6 

meses 

COPERALCOOL 5.000 R$ 5,10 R$ 25.500,00 

06 Balde Plástico Médio capacidade 10 Lts 

resistente com alça metálica 
IMBRASIL 100 R$ 7,78 R$ 778,00 

11 Coador de café n 8 flanelado de malha 

100% algodão c cabo 
UNIÃO TEXTIL 200 R$ 1,98 R$ 396,00 

13 Copo Descartável em polietileno CRISTAL COPO 5.000 R$ 4,15 R$ 20.750,00 
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atóxico, com capacidade de 200 ml 

descriçoes conforme termo de 

referencia. 

14 Copo Descartável em polietileno 

atóxico, com capacidade de 50 
descrição conforme termo de referencia 

CRISTAL COPO 2.000 R$ 2,06 R$ 4.120,00 

15 Corda plástica p varal n05 de poliéster, 
pct c 10 unid 

POLICORDA 200 R$ 13,00 R$ 2.600,00 

17 Desinfetante bactericida canônico 
formulado com sal de amônio 

quaternário e perfume eucaliptol 

descrição conforme termo de referencia 

GUARANI 5.000 R$ 2,5 R$ 12.500,00 

18 Desodorizador de Ambiente aerosol 

360ml fragrâncias diversas descrição 

conforme termo de referencia 

BOM AR 2.000 R$ 7,36 R$ 14.720,00 

19 Detergente liquido garrafa de 500ml, 

neutro, concentrado embalagem com 
registro do ministerio da saúde, 

descrição conforme termo de referencia 

BRILUX 3.000 R$ 1,78 R$ 5.340,00 

20 Escova p lavar roupa material sintético 

de alta resistência. 
ESCOVABRAS 300 R$ 2,76 R$ 828,00 

24 Esponja dupla face á base de fibras 

sintéticas e minerais abrasivo unidas 

por resina, para serviços de limpeza em 

geral. 

BRILHUS 1.000 R$ 0,58 R$ 580,00 

25 Esponja de lã de aço pacote com 8 unid ASSOLAN 500 R$ 1,28 R$ 640,00 

26 Faca descartável pct c50 und cor 

transparente. 
PRA FESTA 1.000 R$ 2,45 R$ 2.450,00 

27 Filme PVC tipo filmito Rolo 28 30 BOREDA 600 R$ 4,28 R$ 2.568,00 

28 Flanela laranja com costuras nas 

laterais, alta absorção de umidade  

med.aprox.30x50cm de pano 100% 

algodão 

UNIÃO TEXTIL 400 R$ 1,40 R$ 560,00 

29 Fósforo Pct c 10 cx. Cada cx contendo 

40 palitos. 
GUARANY 300 R$ 3,73 R$ 1.119,00 

30 Garfo Descartável cor transparente, 

dimensões: 181x27 compr.x larpct c50 
unid. 

PRAFESTA 2.000 R$ 2,25 R$ 4.500,00 

32 Guardanapo de papel 100% celulose  na 
cor branco, folhas simples, medindo 

20x20 pct c100 unid 

FACEPA 1.500 R$ 2,68 R$ 4..020,00 

34 Limpa alumínio  líquido garrafa 500ml, 

concentrado base água, ecológico, 

biodegradável validade de no mínimo 

de 6 meses, com registro no Ministério 
da Saúde 

DA CASA 800 R$ 1,98 R$ 1.584,00 

35 Limpa inóx liquido garrafa 500ml 
fragrâncias diversas com validade de no 

mínimo 6 meses, com registro no 

Ministério da Saúde 

ZUPP 200 R$ 4,48 R$ 895,00 

36 Limpa vidro  500ml frasco, com 

registro no Ministério da Saúde, com 
validade de no mínimo 6 meses 

ZOPP 800 R$ 2,40 R$ 1.920,00 

37 Limpador concentrado, multiuso 
garrafa de 500ml , fragrâncias diversas, 

para limpeza de cozinha, banheiros, 

plásticos etc. com registro no Ministério 

da Saúde, com validade de no mínimo 6 
meses 

ECONOMICO 600 R$ 4,08 R$ 2.448,00 

38 Lustrador de moveis liquido garrafa 
200ml fragrâncias diversas com 

validade de no mínimo 6 meses, com 

registro no Ministério da Saúde 

PEROBA 300 R$ 4,88 R$ 1.464,00 

39 Luva de Borracha material látex, 

tamanho grande -palma antiaderente, 

interior liso, intalcado na cor azul 

TALGE 1.000 R$ 2,98 R$ 2.980,00 
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40 Luva de Borracha material  látex, 

tamanho médio   palma 

antiaderente,interior liso intalcado na 
cor azul 

TALGE 2.000 R$ 2,98 R$ 5.960,00 

41 Luva de procedimento pmanipulação de 
alimentos tam G cx com 100 und 

TALGE 400 R$ 45,00 R$ 18.000,00 

43 Luva  de procedimentos p manipulação 
de alimentos tam P cx com 100 und 

TALGE 400 R$ 45,00 R$ 18.000,00 

45 Mangueira de Plástico p jardim de 30m, 
bico, de 1 2 cengates rapidos, esguincho 

c 30cm 

ACQUAFLEX 50 R$ 54,98 
R$ 2.749,00 

 

46 Máscara descartável c tripla camada e 

celástico cx c50 und, na cor branca de 

uso individual e único confeccionada 

em 100% polipropileno. descrição 
conforme termo de referencia 

TALGE 2.000 R$ 28,90 R$ 57.800,00 

47 Naftalina 30G NAFT PLUS 300 R$ 1,68 R$ 504,00 

48 Óleo Lubrificante Spray c 300ml,  com 

registro no Ministério da Saúde, com 
validade de no mínimo 6 meses 

LUB 300 R$ 12,96 R$ 3.888,00 

49 Pá de Lixo c cabo altura 1m  pá plástica 
com cabo de madeira 

ESCOVAPLAST 400 R$ 3,48 R$ 1.392,00 

50 Pano de chão de alta absorção para 
limpeza  alvejado grosso,50x70 100% 

algodão. 

CRISTA 3.000 R$ 3,88 R$ 11.640,00 

51 Pano de prato  tecido de sacarias, 

barrado de tecido 100% algodão, 

largura 0,50cm, altura:0,70cm 

ARTEX 2.715 R$ 2,58 R$ 7.004,70 

52 Pano Multiuso pct c5 unid medindo 

50x35cm cada 
VABEBE 2.200 R$ 2,08 R$ 4.578,00 

53 Papel higiênico  branco extrato de  

algodão  hidrossolúvel , neutro c 

30mts,04 rolos por pacote, de boa 
qualidade 

NINO 8.000 R$ 2,320 R$18.560,00 

54 Papel toalha extra branco, 100% fribras 
celulose virgem para banheiro 

interfolhado de 2 dobras, e alta 

qualidade, possui medida padrão de 21 

x 23 cm, embalados em pacotes com 4 
maços com 250 folhas, por pacote. 

ECONOCLEAN 1.585 R$ 13,50 R$ 21.397,50 

55 Pedra Sanitária 25g fragrância diversas 
, com registro no Ministério da Saúde, 

com validade de no mínimo 6 meses 

ZOPP 3.229 R$ 1,20 R$ 3.874,80 

56 Prato Descartável pct na cor branco 

com 15cm, pct c10 und. 
ULTRA 2.000 R$ 1,40 R$ 2.800,00 

57 Prendedor de Roupa de plástico pct c12 

und 
PRENDEX 200 R$ 2,95 R$ 590,00 

58 Protetor Solar Fator 50 120ml, com 

registro no ministério da saúde. 

descrição conforme termo de referencia 

SUNDAY 1.000 R$ 23,00 R$ 23.000,00 

59 Pilha Grande D RAYOVAC 200 R$ 2,90 R$ 580,00 

60 Pilha Média C2 RAYOVAC 200 R$ 2,10 R$ 420,00 

61 Pilha Pequena 2AA RAYOVAC 200 R$ 1,48 R$ 296,00 

62 Pilha Palhito AAA ou 3A RAYOVAC 200 R$ 0,90 R$ 180,00 

63 Repelente Loção 100ml, com registro 

no ministério da saúde 
MOSKITOF 100 R$ 13,3 R$ 1.330,00 

64 Rodo 40cm com cabo de madeira 

medindo 1,4m. Com validade de no 
mínimo 6 meses 

ESCOVAPLST 400 R$6,98 R$ 2.792,00 

65 Sabão em Barra de 1 kg, com validade 
de no mínimo 6 meses, registro do 

ministério da saúde. 

FC OLIVEIRA 1.000 R$ 6,00 R$ 6.000,00 

66 Sabão em pó com enzinas, para limpeza 

geral, biodegradável, com registro do 

ministério da saúde , químico 

responsável, validade de no mínimo 6 

TIXAN YPE 1.000 R$ 3,58 R$ 3.580,00 
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meses a partir da entrega do produto 

demais descrições conforme termo de 

referencia 

67 Sabonete 90gr fragrâncias diversas  

com registro do ministério da saúde. 
Com validade de no mínimo 6 meses 

EVEM 500 R$ 1,28 R$ 640,00 

68 Sabonete Liquido cremoso perfumado 
250ml com registro na ANVISA. 

Validade de  no mínimo 6 meses. 

PALMOLIVE 500 R$ 7,00 R$ 3.500,00 

69 Saco reforçado p lixo de 15lts  pct c 

20und 
ORLEOPLAST 5.000 R$ 1,80 R$ 9.000,00 

70 Saco reforçado p lixo de 30 lts pct c 

10und 
ORLEOPLAST 7.000 R$ 1,80 R$ 12.600,00 

71 Saco reforçado p lixo de 50 lts com 

capacidade de 50 litros pct 100 und 
ORLEOPLAST 2.000 R$ 12,76 R$ 25.520,00 

72 Saco reforçado p Lixo de 100 lts  cor 

preta, largura 75, altura105, de 

polipropileno demais descrições  

conforme termo de referencia 

ORLEOPLAST 1.000 R$ 27,98 R$ 27.980,00 

73 Saco reforçado p Lixo de 200 lts 

demais descrições  conforme termo de 
referencia 

KATALIXO 2.000 R$ 81,00 R$ 162.000,00 

74 Sacola Plástica reforçada branca de 40 
x 50,  pct c1000 und, em conformidade 

com as normas da ABNT NBR demais 

descrições  conforme termo de 

referencia 

FASAPEL 50 R$ 118,00 R$ 5.900,00 

75 Sacola Plástica reforçada branca de 50 

x 60,  pct c 1000 und, em conformidade 
com as normas da ABNT NBR demais 

descrições  conforme termo de 

referencia 

FASAPEL 50 R$149,00 R$ 7.450,00 

76 Sacola Plástica reforçada branca de 60 

x 80,  pct c1000und,em conformidade 

com as normas da ABNT NBR demais 
descrições  conforme termo de 

referencia 

FASAPEL 50 R$198,98 R$ 9.940,00 

77 Sacola Plástica reforçada branca de 30 

x 40,  pct c1000 und, em conformidade 

com as normas da ABNT NBR demais 

descrições  conforme termo de 
referencia 

FASAPEL 50 R$50,00 R$ 2.500,00 

78 Saco plástico de 1k pct c100 und PLASJOP 300 R$3,20 R$ 960,00 

79 Saco plástico de 2k pct c100 und PLASJOP 300 R$4,20 R$ 1.260,00 

80 Toalha de Papel branco pct c 02 

und100% fibras celulose pct c02 rolos 

c60 toalhas 21x20cm cada, de alta 
qualidade 

SKALA 2.000 R$5,00 R$ 10.000,00 

82 Vassoura de nylon c cabo demais 
descrições  conforme termo de 

referencia 

CRISTAL 200 R$6,80 R$ 1.360,00 

83 Vassoura de material cerdas piaçava 

com revestimento em metal medindo 

240mm de comprimento cerdas de 
piaçava natural demais descrições  

conforme termo de referencia 

VARREMAIS 1.500 R$6,93 R$ 10.395,00 

84 Vassourão para Gari c cabo de madeira 

grosso, c 120cm 
VARREMAIS 1.000 R$12,56 R$ 12.560,00 

85 Vassoura para jardim metálica 18 

dentes com cabo palheta regulável 
TRAMONTINA 100 R$28,92 R$ 2.892,00 

86 Embalagem descartável de alumínio 

para alimentação, tamanho padrão para 

PF  500ML  Retangular, com tampa 

BPREDA 18.000 R$0,48 R$ 8.640,00 

88 Lixeira plástica com pedal - 50 litros 

demais descrições  conforme termo de 

referencia 

INPLAST 20 R$230 R$ 4.600,00 
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93 Pano de chão atoalhado medindo 

70cmx60cm. Pct c 100 um 
CRISTAL 1.000 R$6,1 R$ 6.100,00 

O VALOR TOTAL REGISTRADO PARA A EMPRESA É DE R$ 657.981,00 (SEICENTOS E CINQUENTA E SETE 

MIL, NOVECENTOS E OITENTA E UM REAIS). 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS 

1 - A presente Ata de Registro de Preços terá validade por 12 (doze) meses contados a partir da sua assinatura. 

2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a CONTRATANTE não estará obrigada a adquirir os 

produtos citados na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema Registro de Preços, podendo fazê-lo por meio de 

outra licitação, quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao 

FORNECEDOR REGISTRADO, sendo, entretanto, assegurada ao beneficiário do registro, a preferência de 

fornecimento em igualdade de condições. 

3 - A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços o FORNECEDOR REGISTRADO assume o compromisso de 

atender, durante o prazo de sua vigência, os pedidos realizados, e se obriga a cumprir, na íntegra, todas as condições 

estabelecidas no Edital, termo de referência, propostas apresentadas e nesta ata, ficando sujeito, inclusive, às 

penalidades legalmente cabíveis pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas. 

4 - Ficam registrados os preços definidos na tabela abaixo, e nele estão inclusas todas as espécies de tributos, diretos e 

indiretos, encargos sociais, seguros, fretes, material, mão-de-obra e quaisquer despesas inerentes a execução.   

5 - Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o Órgão 

Gerenciador convocará a (s) licitante (s) para negociar (em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.   

6 -  A (s) licitante (s) vencedora (s) que não aceitar (em) reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado será 

(ão) liberada (as) do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.  

7 - A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar contratações que deles poderão advir, 

facultada a realização de licitação específica ou a contratação direta para a prestação de fornecimento pretendidos nas 

hipóteses previstas na Lei Federal nº 8.666/93, mediante fundamentação, assegurando-se ao beneficiário do registro a 

preferência de fornecimento em igualdade de condições.  

 

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS E ALTERAÇÃO 

1 - O objeto da presente ata será executado pelo preço ofertado na proposta da licitante vencedora, que será fixo e 

irreajustável, podendo, contudo, ser revisto, observadas as prescrições contidas nos arts. 17 a 19 do Decreto nº 

7.892/2013. 

2 - Os preços ajustados já levam em conta todas e quaisquer despesas incidentes na execução do objeto, tais como 

tributos e encargos sociais, transportes entre outros. 

3 - O preço ajustado também poderá sofrer correção desde que reste comprovada a ocorrência de quaisquer das 

hipóteses previstas na alínea “d”, do inciso II, do art. 65 da Lei nº 8.666/93. 

4 - Em caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, será adotado o critério de revisão, como forma de 

restabelecer as condições originalmente pactuadas.   

5 -  A revisão poderá ocorrer a qualquer tempo da vigência da Ata, desde que a parte interessada comprove a 

ocorrência de fato imprevisível, superveniente à formalização da proposta, que importe, diretamente, em majoração de 

seus encargos.  

5.1 - Em caso de revisão, a alteração do preço ajustado, além de obedecer aos requisitos referidos no item anterior, 

deverá ocorrer de forma proporcional à modificação dos encargos, comprovada minuciosamente por meio de memória 

de cálculo a ser apresentada pela parte interessada.  

5.2 - Dentre os fatos ensejadores da revisão, não se incluem aqueles eventos dotados de previsibilidade, cujo caráter 

possibilite à parte interessada a sua aferição ao tempo da formulação/aceitação da proposta, bem como aqueles 

decorrentes exclusivamente da variação inflacionária, uma vez que inseridos, estes últimos, na hipótese de 

reajustamento, modalidade que não será admitida neste registro de preços, posto que a sua vigência não supere o prazo 

de um ano.  

5.3 - Não será concedida a revisão quando:  

a) Ausente a elevação de encargos alegada pela parte interessada;   

b) O evento imputado como causa de desequilíbrio houver ocorrido antes da formulação da proposta definitiva ou após 

a finalização da vigência da Ata;  

c) Ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos atribuídos à parte interessada;  

d) A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoração de seus próprios encargos, incluindo-se, nesse âmbito, 

a previsibilidade da ocorrência do evento.  

6 - A contratada têm direito ao equilíbrio econômico financeiro dos preços ajustados, procedendo-se à revisão do 

mesmo a qualquer tempo, desde que ocorra variação de preços determinado pelo órgão regulador, que seja imprevisível 

ou previsível, porém com consequências incalculáveis, que onere ou desonere excessivamente as obrigações pactuadas 

no presente instrumento. 

  a) A contratada, quando for o caso, deverá formular a Administração requerimento para revisão 

contrato, comprovando a ocorrência de aumento de preços. 
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  b) A comprovação será feita por meio de documentos, tais como lista de preço de fabricantes, notas 

fiscais de aquisição de matérias- primas, de transporte de mercadoria, alusivas à época da elaboração da proposta e do 

momento do pedido de revisão do contrato; 

  c) Junto com o requerimento, a contratada deverá apresentar planilhas de custos comparativas entre a 

data da formulação da proposta e do momento do pedido de revisão do contrato, evidenciando o quanto o aumento de 

preços ocorridos repercute no valor total pactuado. 

  d) A administração, reconhecendo o desequilíbrio econômico-financeiro, procederá à revisão do 

contrato. 

7 - Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido. 

8 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento 

devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Contratante poderá: 

8.1 - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a veracidade 

dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorreu antes do pedido do fornecimento; 

8.2 - Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação; 

9 -  A ordem de classificação da licitante classificada e habilitada no certame, que aceitar reduzir seus preços aos 

valores do 1º colocado, observará a classificação original, conforme consta no Decreto Federal nº 7.892/2013, 

transcrito a seguir: 

 
                                              DECRETO Nº 7.892, DE 23 DE JANEIRO DE 2013 
  ... 

Art. 10. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado. 

Parágrafo único. A apresentação de novas propostas na forma do caput não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante mais bem 

classificado. 

Art. 11. Após a homologação da licitação, o registro de preços observará, entre outras, as seguintes condições: 

I - serão registrados na ata de registro de preços os preços e quantitativos do licitante mais bem classificado durante a fase competitiva; (Redação dada 

pelo Decreto nº 8.250, de 2.014) 

II - será incluído, na respectiva ata na forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante 

vencedor na sequência da classificação do certame, excluído o percentual referente à margem de preferência, quando o objeto não atender aos requisitos previstos 

no art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993 ; (Redação dada pelo Decreto nº 8.250, de 2.014) 

III - o preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no Portal de Compras do Governo Federal e ficará disponibilizado durante a 

vigência da ata de registro de preços; e (Redação dada pelo Decreto nº 8.250, de 2.014) 

IV - a ordem de classificação dos licitantes registrados na ata deverá ser respeitada nas contratações. (Redação dada pelo Decreto nº 8.250, de 2.014) 

§ 1º O registro a que se refere o inciso II do caput tem por objetivo a formação de cadastro de reserva no caso de impossibilidade de atendimento pelo 

primeiro colocado da ata, nas hipóteses previstas nos arts. 20 e 21. (Redação dada pelo Decreto nº 8.250, de 2.014) 

§ 2º Se houver mais de um licitante na situação de que trata o inciso II do caput, serão classificados segundo a ordem da última proposta apresentada 

durante a fase competitiva. (Redação dada pelo Decreto nº 8.250, de 2.014) 

§ 3º A habilitação dos fornecedores que comporão o cadastro de reserva a que se refere o inciso II do caput será efetuada, na hipótese prevista no 

parágrafo único do art. 13 e quando houver necessidade de contratação de fornecedor remanescente, nas hipóteses previstas nos arts. 20 e 21. (Redação dada pelo 

Decreto nº 8.250, de 2.014) 

§ 4º O anexo que trata o inciso II do caput consiste na ata de realização da sessão pública do pregão ou da concorrência, que conterá a informação dos 

licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame. (Incluído pelo Decreto nº 8.250, de 2.014) 

 

10 -  Não havendo êxito nas negociações, o Contratante procederá à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando 

as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.  

11 - A alteração da Ata de Registro de Preços e o cancelamento do registro do fornecedor obedecerão à disciplina do 

Decreto n°. 7.892, de 2013. 
Decreto 7.892/2013 e alterações posteriores. 

... 

CAPÍTULO VIII 

DA REVISÃO E DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS 

 

Art. 17. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de  fato que eleve o custo dos 

serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea “d” do 

inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

Art. 18. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os 

fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado. 

§ 1º Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do compromisso  assumido, sem aplicação de 

penalidade. 

§ 2º A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original. 

Art. 19. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador 

poderá: 

I - liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se 

confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e 

II - convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 

Parágrafo único. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da ata de registro de preços, adotando as medidas 

cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 

 

12 - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que 

trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, sem prejuízo da possibilidade de alterações dos contratos eventualmente 

firmados. 

 

Parágrafo Único: Independente de solicitação, a Administração poderá convocar a contratada para negociar a redução 

dos preços, mantendo o mesmo objeto cotado, na qualidade e nas especificações indicadas na proposta, em virtude da 

redução dos preços dos produtos no mercado, publicando as alterações na Imprensa Oficial do Município. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.892-2013?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/Decreto/D8250.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/Decreto/D8250.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/Decreto/D8250.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/Decreto/D8250.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/Decreto/D8250.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/Decreto/D8250.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/Decreto/D8250.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/Decreto/D8250.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/Decreto/D8250.htm#art1
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CLÁUSULA QUINTA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE 

1 - Caberá ao CONTRATANTE sem prejuízo das demais disposições inseridas no Edital e daquelas constantes do 

Termo de Referência:  

1.1 - Supervisionar a execução do objeto do Termo de Referência e seus anexos, exigindo presteza na execução 

e correção das falhas eventualmente detectadas;  

1.2 - Permitir o acesso do pessoal da CONTRATADA ao local da execução do objeto do Termo de Referência 

deste certame; 

1.3 - Prestar à CONTRATADA, em tempo hábil, as informações eventualmente necessárias à execução do 

objeto; 

1.4 - Impedir que terceiros executem o objeto desta Ata de Registro de Preço;  

1.5 - Atestar as faturas correspondentes as notas fiscais emitidas, por intermédio de servidor competente;  

1.6 - Efetuar o pagamento devido pela execução do objeto, no prazo estabelecido, desde que cumpridas todas 

as formalidades e exigências previstas; 

1.7 - Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências do CONTRATANTE para a 

entrega de documentações pertinentes a este processo; 

 1.8 - Solicitar, por intermédio de Autorização de compra expedida pelo Órgão Competente, a execução da 

entrega dos produtos objeto desta Ata de Registro de Preço; 

 1.9 - Comunicar ao Fornecedor, qualquer irregularidade na execução do objeto licitado e interromper 

imediatamente a entrega dos produtos, se for o caso. 

 1.10 - Efetuar o pagamento dentro do prazo estabelecido. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DOS ENCARGOS DO FORNECEDOR 

1 - Caberá ao FORNECEDOR, sem prejuízo das demais obrigações e responsabilidades insertas no Edital e daquelas 

constantes do Termo de Referência e na presente Ata de Registro de Preço:  

1.1 - Tomar todas as providências necessárias à fiel execução do objeto desta licitação;  

1.2 - Manter, durante o período de vigência da ata de registro de preços e/ou da contratação, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação;  

1.3 - Promover a execução do objeto dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, em observância às normas legais 

e regulamentares aplicáveis e às recomendações aceitas pela boa técnica;  

1.4 - Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela CONTRATANTE, atendendo prontamente a 

quaisquer reclamações;  

1.5 - Responder integralmente pelos danos causados, direta ou indiretamente, ao patrimônio do Município em 

decorrência de ação ou omissão de seus empregados ou prepostos, não se excluindo ou reduzindo essa responsabilidade 

em razão da fiscalização ou do acompanhamento realizado pela CONTRATANTE;  

1.6 - Manter, ainda, os seus empregados identificados por crachá / uniformes, quando em trabalho, devendo 

substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares 

do CONTRATANTE;  

1.7 - Arcar com os ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de contravenção, 

seja por culpa sua ou de quaisquer de seus empregados ou prepostos, obrigando-se, outrossim, a quaisquer 

responsabilidades decorrentes de ações judiciais ou extrajudiciais de terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força 

da lei, ligadas ao cumprimento do contrato a ser firmado;  

1.8 - Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação 

social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, uma vez que os seus empregados não manterão 

nenhum vínculo empregatício com a CONTRATANTE;  

a) Salários; 

  b) Seguros de acidentes; 

  c) Taxas, impostos e contribuições; 

  d) Indenizações; 

  e) Vale-refeição; 

  f) Vale-transporte; e 

  g) Outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo. 

1.9 - Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de 

acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando da execução do 

objeto ou em conexão com ela, ainda que acontecido em dependência da CONTRATANTE, inclusive por danos 

causados a terceiros;  

1.10 - Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, relacionados à execução do 

objeto, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou contingência;  

1.11 - Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação deste processo 

licitatório;  
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 1.12 - Efetuar a execução do objeto da Autorização de Compra, de acordo com a necessidade e o interesse do 

CONTRATANTE, no prazo estabelecido na referida autorização expedida pelo do Órgão Competente, não 

desrespeitando dias e horários de execução; 

 1.13 - Comunicar ao Órgão Competente do CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter 

urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO 

1 - A CONTRATADA deverá apresentar nota fiscal para liquidação e pagamento da despesa pelo CONTRATANTE; 

a) Condições de pagamento: O pagamento será efetuado após a entrega dos produtos, no prazo de até 30 (trinta) dias 

contados da apresentação da Nota Fiscal em 01 (uma) via e recibo para a conferência, entregue ao fiscal do contrato para 

demais providências, contado a partir da data final do período de adimplemento da obrigação. As notas fiscais serão 

emitidas na proporção dos produtos efetivamente fornecidos no período respectivo, segundo as autorizações expedidas 

pelo (a) CONTRATANTE, posteriormente atestadas pelo setor competente, observadas a condições da proposta 

adjudicada e da Ordem de Compra emitida; 

2 - Para efeito de cada pagamento, a nota fiscal ou fatura deverá estar acompanhada das guias de comprovação da 

regularidade fiscal para com a Fazenda Federal, CNDT e o FGTS; 

3 - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 

financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira por atraso de pagamento. 

4 - O CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os produtos entregues 

estiverem em desacordo com as especificações apresentadas e aceitas, de acordo com o processo licitatório Pregão 

eletrônico n.º 007/2021 

5 - Nenhum pagamento será efetuado ao FORNECEDOR enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 

financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira por atraso de pagamento; 

6 - A CONTRATADA deverá encaminhar ao Setor financeiro, até 05 dias úteis após o recebimento definitivo, a Nota 

Fiscal/Fatura, a fim de que sejam adotadas as medidas afetas ao pagamento; 

7 - A Nota Fiscal/Fatura correspondente será examinada diretamente pelo Fiscal designado pela CONTRATANTE, o 

qual somente atestará a execução do objeto e liberará a referida Nota Fiscal/Fatura para pagamento quando cumpridas, 

pelo FORNECEDOR, todas as condições pactuadas relativas ao objeto do presente Processo; 

8 - Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela será devolvida pelo 

Fiscal ao FORNECEDOR e o pagamento ficará pendente até que a mesma providencie as medidas saneadoras. Nesta 

hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, 

não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE; 

9 - O SETOR FINANEIRO / Prefeitura Municipal de São João de Pirabas terá o direito de descontar de faturas, 

quaisquer débitos da CONTRATADA, em consequência de penalidades aplicadas. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES 

1 - Pela inexecução total ou parcial deste TERMO, ou pelo descumprimento dos prazos e demais obrigações assumidas, 

a Administração do CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao FORNECEDOR as seguintes 

sanções: 

 1.1 - Advertência; 

 1.2 - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, no caso de inexecução total, recolhida no 

prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial; 

 1.3 - Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez 

por cento) sobre o valor total CONTRATADO, quando o FORNECEDOR, injustificadamente ou por motivo não aceito 

pelo CONTRATANTE, deixar de atender totalmente à solicitação ou à Autorização de Fornecimento previstas neste 

processo, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial; 

 1.4 - Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez por 

cento) sobre o valor total deste CONTRATADO, quando o FORNECEDOR, injustificadamente ou por motivo não 

aceito pelo CONTRATANTE, atender parcialmente à solicitação ou à Autorização de Fornecimento previstas neste 

processo, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial; 

 1.5 - Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração do(a) 

Prefeitura Municipal de são João de Pirabas por até 2 (dois) anos. 

2 - Ficar impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o 

direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, o FORNECEDOR que: 

 2.1 - Ensejar o retardamento da execução do objeto deste termo; 

 2.2 - Não mantiver a proposta, injustificadamente; 

 2.3 - Comportar-se de modo inidôneo; 

 2.4 - Fizer declaração falsa; 

 2.5 - Cometer fraude fiscal; 

 2.6 - Falhar ou fraudar na execução do Contrato; 
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 2.7 - Não celebrar o contrato injustificadamente; 

 2.8 - Deixar de entregar documentação exigida no certame; 

 2.9 - Apresentar documentação falsa. 

 

3 - Além das penalidades citadas, o FORNECEDOR ficará sujeito, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no Cadastro 

de Fornecedores do CONTRATANTE e, no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei n.º 

8.666/93. 

4 - Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração do 

CONTRATANTE, em relação a um dos eventos arrolados no item 2 desta Cláusula, o FORNECEDOR ficará isento das 

penalidades mencionadas. 

5 - As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a Administração do CONTRATANTE, 

poderão ser aplicadas ao FORNECEDOR juntamente com a de multa, descontando-a dos pagamentos a serem 

efetuados. 

Parágrafo Único: Além das penalidades citadas acima, a FORNECEDOR ficará sujeita as penalidades contidas no 

Edital do Pregão Eletrônico n.º 007/2021/SRP e Termo de Referência do referido processo. 

 

CLÁUSULA NONA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

1- Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Municipal 

que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao contratante, desde que devidamente 

comprovada a vantagem. 

2 -  Os Órgãos e entidades que não participarem do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da presente Ata de 

Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Contratante, para que este indique os possíveis 

fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida à ordem de classificação. 

3 - Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar 

pela aceitação ou não do fornecimento, independente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento 

não prejudique as obrigações assumidas com o Contratante. 

4 - As adesões às atas somente poderão ser efetuadas com autorização do órgão gerenciador e, no caso, após a primeira 

aquisição ou contratação por órgão integrante da ata. Após a autorização do órgão gerenciador, o "carona" deverá 

efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até 90 (noventa dias), observado o prazo de vigência da ata; 

 4.1.2 - Para fins de autorização, só serão aceitos pedidos de adesões às atas que não excedam, por órgão ou 

entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos do instrumento convocatório e registrados na Ata de 

Registro de Preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes;  
*Decreto Federal 9488/2018 

.......................................................................................... 

Art. 22 

.......................................................................................... 

§ 3º As aquisições ou as contratações adicionais de que trata este artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos 

quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos 

participantes. 

§ 4º O instrumento convocatório preverá que o quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, 

ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes, 

independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DAS ORDENS DE COMPRA 

1 - As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pelo Órgão 

Gerenciador. As ordens de compras serão geradas após emissão de contrato de acordo com o órgão requisitante. 

2 -  A emissão das ordens de fornecimento, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial, será igualmente autorizada 

pelo órgão requisitante. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo específico, 

assegurado o contraditório e ampla defesa: 

1 - A pedido, quando: 

- comprovar a impossibilidade de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior; 

- o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços de mercado dos 

insumos que compõem o custo do material. 

2 - Por iniciativa do Órgão gerenciador da Ata, quando: 

- não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; 

- perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório; 

- por razões de interesse público, devidamente, motivadas e justificadas; 

- não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços; 

- não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro de Preços; 
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- caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro de 

Preços ou nos pedidos dela decorrentes. 

3 - Automaticamente: 

- por decurso de prazo de vigência da Ata; 

- quando não restarem fornecedores registrados; 

Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a contratante fará o devido apostilamento na Ata de Registro 

de Preços e informará aos fornecedores remanescentes, caso haja nova ordem de registro. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO LOCAL E PRAZO DE EXECUÇÃO 

1 - A entrega do objeto obedecerá ao seguinte: 

1.1 – Serão requisitados de forma parcelada, eventual e futura, de acordo com a necessidade de cada órgão participante, 

através da Ordem de Compra assinadas por responsável do Setor de Compras. 

1.2 – Os produtos deverão ser entregues conforme ordem de compra, no prazo de até 10 (dez) dias, em horário de 8 às 

12h, de segunda a sexta feira. 

a) Endereço para entrega: Av. Plácido Nascimento, nº 265, Centro, São João de Pirabas, Pará - CEP: 68.719-000 

Predio da Prefeitura o qual fica localizado os depósitos para as entrega, exceto o material do Hospital que será entregue 

no endereço: Av. São Pedro s/n, Bairro: Colina São João de Pirabas, Pará - CEP: 68.719-000. 

b) Podem haver, durante o contrato, mudanças de endereço que gerem a necessidade de alteração dos locais dos 

fornecimentos distintos dos registrados, porém sempre será no perímetro urbano. Os custos de tais alterações deverão 

correr exclusivamente ás expensas da Contratada. O local exato constará na Ordem de Compra emitida pela solicitante. 

c) Os produtos deverão ser entregues acompanhados de nota fiscal eletrônica, que deverá conter descrição do item, 

marca, quantidade, o número do Processo licitatório, Ordem de Compra e Empenho, dados que contem na Ordem 

de Compra, preços unitários e totais, anexando a esta uma cópia da Ordem de compra ao qual se refere.  

d) A obrigação de entrega dos produtos até o local de armazenamento, a descarga do material, a conferência do 

material junto ao fiscal de contrato é obrigação da licitante vencedora do certame. 

e) Faturamento mínimo R$ 200,00, faturamento máximo não excederá o valor adjudicado. 

1.3  – Os materiais, objeto deste termo, deverão ser de boa qualidade, de primeira linha e atender aos dispositivos da Lei 

8.078/90 (Código de defesa do consumidor) e as demais legislações pertinentes.  
1.4 - Não serão aceitos produtos com embalagem amassada, enferrujada, danificada, aberta, ou outros quaisquer de 

natureza semelhante.  

1.4.1 – A entrega de produtos amassados não serão aceitos, pois devido produtos transportados 

inadequadamente as caixas chegam ao destino amassadas. 

1.5 - Entregar produtos dentro da validade, com no mínimo 01 ano de validade após a data de entrega do produto, 

exceto aqueles que possuem validade com tempo menor; 

1.6 - É obrigação da contratada, possuir condução adequada para transportar os materiais solicitados o qual 

deverá atender todas as exigências das normas vigentes.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA DIREÇÃO 

1 - A contratante indicará como Fiscal de contrato funcionários de acordo com o órgão solicitante, através de Portaria. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

1 - Integram esta Ata: o Edital do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº  007/2021, a proposta da empresa 

classificada em 1º lugar, termo de referência. 

2 - Os casos omissos serão resolvidos pela autoridade superior do Órgão Gerenciador, com observância das disposições 

constantes das Leis nºs 8.666/93 e 10.520/2002 e demais normas aplicáveis. 

3 -  A publicação resumida desta Ata de Registro de Preço na imprensa oficial, condição indispensável para sua 

eficácia, será providenciada pelo Contratante. 

4 -  As questões decorrentes da utilização da presente Ata, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão 

processadas e julgadas no foro da cidade de São João de Pirabas/Pa, com exclusão de qualquer outro. 

 

 A presente Ata, após lida e achada conforme, é assinada pelo representante legal do Órgão Gerenciador a Sra. 

KAMILY MARIA FERREIRA ARAÚJO, Prefeita Municipal de São João de Pirabas – PA, e pelo(s) representante(s) 

legal(is) do(s) Fornecedor(es)  Beneficiário(s).  

E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 03 vias de igual teor e forma, na 

presença das testemunhas que também o subscrevem. 

 

 

São João de Pirabas – PA, 16 de julho de 2021.  
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________________________________________________ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE JOÃO DE PIRABAS 

CNPJ Nº 22.981.153/0001-08 

KAMILY MARIA FERREIRA ARAUJO 

PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS 

 

 

 

______________________________________ 

T. O PINHEIRO COMERCIO DE MERCADORIAS EIRELI  

CNPJ: 32.724.354/0001-75 

THAIS OLIVEIRA PINHEIRO  

CPF: 874.595.312-00 

FORNECEDORA REGISTRADA 

 

 

 

_____________________________________ 

W. NUNES RIBEIRO  

CNPJ: 07.821.907/0001-60 

WALDENICE NUNES RIBEIRO  

CPF: 561.553.102-97 

FORNECEDORA REGISTRADA 

 

 

 

 

 

 

 

      Testemunhas: 

 

1.___________________________________                            2. ________________________________                             

CPF                                                                                              CPF: 
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