
ESTADO DO PARÁ 
Prefeitura Municipal de Pacajá 

´´Trabalho e Respeito Com o Nosso Povo ´´ 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2021 

 

O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito (a) no 

CNPJ/MF sob o nº 28.533.284/0001-09, sediada na Avenida João Miranda dos Santos, nº 69, Bairro: Novo 

Horizonte, na cidade de Pacajá/PA, CEP: 68.485-000, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato 

representado pelo (a) Sr. MARK JONNY SANTOS SILVA, Cargo/Função Secretário Municipal de 

Educação de Pacajá 

 

O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ora denominado ÓRGÃO GERENCIADOR, com sede no(a) 

Avenida João Miranda dos Santos, nº 69, Bairro Novo Horizonte, na cidade de Pacajá/PA, inscrito(a) no 

CNPJ/MF sob o nº 28.533.284/0001-09, neste ato representado(a) pelo(a) Secretário Municipal de 

Educação de Pacajá, o senhor MARK JONNY SANTOS SILVA, considerando o julgamento da licitação 

na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº PE 014/2021 , publicada 

no(a) Imprensa Oficial na data de 25/05/2021, processo administrativo n.º PE 014/2021 , RESOLVE 

registrar os preços da(s)  empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação 

por ela(s) alcançada(s) e na(s)  quantidade(s)  cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, 

sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666/1993 e suas alterações, no Decreto Municipal 

n.º 049/2021, e em conformidade com as disposições a seguir: 

 

1. DO OBJETO 

1.1. A presente Ata tem por objeto o Registro de Preço para futura e eventual aquisição de material 

esportivo, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Pacajá - SEMED, conforme 

especificado no Termo de Referência, anexo ao edital de Pregão Eletrônico SRP nº PE 014/2021, que é parte 

integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

 

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor (es) e as demais condições 

ofertadas na (s) proposta (s) são as que seguem: 
 

Empresa: A. S LOPES COM. IND. GRAFICA - ME; C.N.P.J. nº 05.231.416/0001-34, estabelecida à AV. 

MARECHAL CASTELO BRANCO, CENTRO, Pacajá PA, (91) 99204-0452, representada neste ato pelo Sr(a). 

ADEMAR DA SILVA LOPES, C.P.F. nº 595.923.972-87, R.G. nº 2991430 2VIA PC PA.                                                                                                                      
  

 ITEM   DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES                            UNIDADE         QUANTIDADE    VALOR UNITÁRIO      VALOR TOTAL 

 00001  APITO PARA ARBITRAGEM GRANDE. - Marca.: OFFSIDE     UNIDADE              75.00             5,990           449,25 

        De plástico, com cordão, tmanho grande, bolinha interna 

        de cortiça.                                             

 00002  BAMBOLE FISIC FORM PLASTICO 75 CM - Marca.: CARLU   UNIDADE             375.00             2,750         1.031,25 

 00003  BOLA COM GUIZO - Marca.: PENALTY                    UNIDADE             120.00            63,450         7.614,00 

        em tecido ou espuma.                                    

 00004  BOLA DE BASQUETE ADULTO. - Marca.: MASTERFU         UNIDADE              60.00            49,000         2.940,00 

        Tamanho adulto, confeccionada   em   borracha,   câmara 

        butil, medindo entre     75-78cm,     pesando     entre 

        650-700gramas. Miolo remomível, matrizada. A marca deve 

        ser ou ter  sido  aprovada pela Confederação Brasileira 

        de Basquete (CBB),  ou  pela Federação Internacional de 

        Basquete (FIBA) ou  por,  no  mínimo,  1  Federação  de 

        basquete nacional.                                      

 00005  BOLA DE BASQUETE INFANTIL. - Marca.: SPALDIMG       UNIDADE              60.00            49,990         2.999,40 

        Tamanho mirm, confeccionada  em borracha, câmara butil, 

        medindo entre 72-74cm,   pesando  entre  450-500gramas. 

        Meiolo removível, matrizada.  A  marca  deve ser ou ter 

        sido aprovada pela  Confederação Brasileira de Basquete 

        (CBB), ou pela   Federação  Internacional  de  Basquete 

        (FIBA) ou por,  no  mínimo,  1  Federação  de  basquete 

        nacional.                                               

 00006  BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO ADULTO. - Marca.: PENALTY  UNIDADE             150.00            54,200         8.130,00 

        Tamanho ofocial adulto,  confeccionada  em  PVC  e  PU, 

        costurada, câmara butil, medindo entre 68-70cm, 410-450 

        gramas. Com vávula.  A  marca  deve  ser  ou  ter  sido 

        aprovada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), 

        ou pela Federação  Internacional  de  Futebol (FIFA) ou 

        por, no mínimo,  1  Federação  estadual  de  futebol de 

        campo nacional.                                         

 00008  BOLA DE FUTEBOL SALÃO ADULTO. - Marca.: PENALTY     UNIDADE              75.00            54,000         4.050,00 

        Tamanho oficial adulto,  confeccionada  em  PVC,  dupla 

        laminação, costurada, 30   gomos,   com  câmara  butil, 

        medindo entre 61-64cm,  pesando  entre  410-440 gramas. 

        Com válvula. A marca deve ser ou ter sido aprovada pela 

        Confederação Brasileira de  Futebol de Salão (CBFS), ou 

        pela Federação Internacional  de Futebol (FIFA APROVED) 

        ou pela Liga Nacional de Futsal, no ano vigente.        

 00009  BOLA DE FUTEBOL DE SALÃO INFANTIL. - Marca.: KEEPE  UNIDADE              90.00            54,990         4.949,10 

        R                                                  

        Tamanho infantil, confeccionada  em PVC, costurada, com 

        câmara butil, medindo  entre  55  e 59cm, pesando entre 

        350 e 380  gramas. Com válvula. A marca deve ser ou ter 

        sido aprovada pela  Confederação  Brasileira de Futebol 

        de Salão (CBFS),  ou  pela  Federação  Internacional de 

        Futebol (FIFA APROVED),   ou   pela  Liga  Nacional  de 

        Futsal, no ano vigente.                                 

 00010  BOLA DE HANDEBOL JUVENIL/FEMININO. - Marca.: PENAL  UNIDADE              60.00            76,400         4.584,00 

        TY                                                 

        Tamanho juvenil/ feminino,  costurada, confeccionada em 
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        PVC, com câmara  butil,  medindo entre 54-56cm, pesando 

        entre 325 e  400  gramas. Com válvula. A marca deve ser 

        ou ter sido  aprovada  pela  Confederação Brasileira de 

        Handebol (CBHB), ou  pela  Federação  Internacional  de 

        Handebol (IHF), ou por, no mínimo, 1 Federação Estadual 

        de Handebol nacional.                                   

 00011  BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO INFANTIL. - Marca.: ADM C  UNIDADE              60.00            39,100         2.346,00 

        LAS                                                

        Tamanho infantil, confeccionada em PVC e PU, costurada, 

        câmara butil, medindo  entre  64-66cm,  360-390 gramas. 

        Com válvula. A marca deve ser ou ter sido aprovada pela 

        Confederação Brasileira de   Futebol   (CBF),  ou  pela 

        Federação Internacional de  Futebol  (FIFA)  ou por, no 

        mínimo, 1 Federação   estadual   de  futebol  de  campo 

        nacional.                                               

 00014  BOLA PARA RECREAÇÃO DE BORRACHA. - Marca.: LCM      UNIDADE             120.00            20,990         2.518,80 

        Para iniciação nº  10,  nas cores amarela, azul, verde, 

        vermelha, confeccionada em       Borracha,      medindo 

        aproximadamente 48 e  50  cm,  pesando  entre 180 e 200 

        gramas, Com válvula removível e lubrificada, superfície 

        texturizada para melhor  grip  durante  o  manuseio  da 

        criança.                                                

 00016  CORDA DE PULAR COLETIVA C/ MANOPLAS. - Marca.: GIA  UNIDADE              60.00             6,990           419,40 

        NINI                                               

        Com manoplas de  madeira,  material  sisal,  com  5m de 

        comprimento e 8mm de espessura.                         

 00018  COLETE ESPORTIVO DE IDENTIFICAÇÃO. - Marca.: GIANI  JOGO                275.00            22,990         6.322,25 

        NI                                                 

        Confeccionado em tecido   100%   polyester  (fio  75/72 

        texturizado, malha dupla,   diâmetro   28,  finura  34, 

        solides de cor  a fricção de 4 a 5, grau de formação de 

        Pilling até 7.000  ciclos  graus  4  a 5), gramatura do 

        tecido: aproximadamente 80  gramas/m2  (mais  ou  menos 

        5%). Com elástico  lateral  recoberto,  para  ajuste no 

        corpo. Medidas aproximadas:  65cm  de  altura x 45cm de 

        largura, nas cores:   verde   (Pantone:  156340),  Azul 

        (Pantone: 193952), amarelo  (Pantone  120643),  laranja 

        (Pantone:151157). Jogo com 12 unidades.                 

 00022  JOGO DE FRESCOBOL. - Marca.: GIANINI                JOGO                 75.00            21,900         1.642,50 

        Par de raquetes  com  aproximadamente  40cm, de madeira 

        maciça, com Grip  (parte do cabo coberto de borracha) e 

        1 bolinha de   frescobol   de  borracha.  Dimensões  da 

        raquete: 4cm de  largura  na  ponta  cabo  X  20,5cm de 

        largura na cabeça da raquete X 43,5cm de profundidade X 

        2cm de espessura.                                       

 00023  JOGO DE TACO COMPLETO DE MADEIRA C/ BOLINHA DE BOR  JOGO                 75.00            18,950         1.421,25 

        RACHA. - Marca.: KLOPF                             

        2 tacos em  madeira  maciça,  com  Grip  (parte do cabo 

        coberto de borracha),  2  casas  e  bola  de  borracha. 

        Dimensões do taco   -   aproximadas:   5,5cm  na  parte 

        inferior, 3,5cm na empunhadura e 75cm de comprimento.   

 00024  KIT MINI-TRAVES DE FUTEBOL. - Marca.: GIANINI       KIT                  60.00            99,000         5.940,00 

        2 traves desmontáveis de dimensões aproximadas de 55 cm 

        de altura x 75 cm de largura, confeccionadas em tubo de 

        aço, com redes de nylon.                                

 

                                                                                           VALOR TOTAL R$       57.357,20 

  

  

Empresa: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI; C.N.P.J. nº 91.824.383/0001-

78, estabelecida à TV UM, N 83, VRS 452, ARROIO FELIZ, Feliz RS, (51) 3637-2091, representada neste ato pelo 

Sr(a). ASTOR STAUDT, C.P.F. nº 550.451.700-15, R.G. nº 00289747511 SSP/PC RS.                                                                                                           
  

 ITEM   DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES                            UNIDADE         QUANTIDADE    VALOR UNITÁRIO      VALOR TOTAL 

 00007  BOLA DE HANDEBOL INFANTIL. - Marca.: NEDEL          UNIDADE             150.00            53,800         8.070,00 

        Tamanho infantil, confeccionada  em PVC, costurada, com 

        câmara de butil,  medindo  entre 49-51cm, pesando entre 

        230 e 270  gramas, Com válvula. A marca deve ser ou ter 

        sido aprovada pela  Confederação Brasileira de Handebol 

        (CBHB), ou pela  Federação  Internacional  de  Handebol 

        (IHF), ou por,  no  mínimo,  1  Federação  Estadual  de 

        Handebol nacional.                                      

 00012  BOLA DE VÔLEI OFICIAL. - Marca.: NEDEL              UNIDADE              75.00            50,000         3.750,00 

        Tamanho oficial adulto,     confeccionada    em    PVC, 

        costurada, com câmara  de butil, medindo entre 65-67cm, 

        pesando entre 260-280  gramas.  Gomos com enchimento de 

        eva, tornando a bola mais macia e menos contundente.Com 

        válvula. A marca  deve  ser  ou  ter sido aprovada pela 

        Confederação Brasileira de   Vôlei   (CBV),   ou   pela 

        Federação Internacional de  vôlei  (FIVB),  ou  por  no 

        mínimo 1 Federação Estadual de Vôlei nacional.          

 00013  BOLA DE VÔLEI INFANTIL. - Marca.: NEDEL             UNIDADE              60.00            55,990         3.359,40 

        Tamanho infantil, confeccionada  em PVC, costurada, com 

        câmara de butil,  medindo entre 60-63 cm, pesando entre 

        240-270 gramas. Com   válvula.   Gomos  com  enchimento 

        interno de EVA,  tornando  a  bola  mais  macia e menos 

        contundente. A marca deve ser ou ter sido aprovada pela 

        Confederação Brasileira de   vôlei   (CBV),   ou   pela 

        Federação Internacional de  Vôlei  (FIVB),  ou  por  no 

        mínimo 1 Federação Estadual de Vôlei nacional.          

 00015  BOMBA DE ENCHER BOLA - Marca.: PUMP                 UNIDADE              30.00            17,000           510,00 

        BOMBA DE ENCHER BOLA                                    

 00017  CORDA DE PULAR INDIVIDUAL C/ MANOPLAS. - Marca.: A  UNIDADE              60.00             4,990           299,40 

        LAMANDAS                                           

        Com manoplas de  madeira,  material  sisal  com 2m cada 

        uma, e 8mm de espessura.                                

 00019  CONE MÉDIO. - Marca.: NEDEL                         UNIDADE              90.00             4,900           441,00 

        Medindo aproximadamente 20cm,     flexível,    material 

        composto de PVC, na cor laranja.                        

 00021  JOGO DE DOMINÓ TRADICIONAL, CONFECCIONADO EM PLÁST  JOGO                150.00             8,900         1.335,00 

        ICO DURO, COMPOSTO DE 28 PEÇAS - Marca.: OMOTCHA   

        JOGO DE DOMINÓ  TRADICIONAL,  CONFECCIONADO EM PLÁSTICO 

        DURO, COMPOSTO DE 28 (VINTE E OITO) PEÇAS MEDINDO ENTRE 

        4,9 CM E  5,1  CM  DE  COMPRIMENTO X 2,4 CM E 2,6 CM DE 

        LARGURA X 7,0  MM  E  9,0  MM DE ESPESSURA, TINGIDO COM 

        ANILINA PRETA ATÓXICA                                   

 00029  SACO PARA TRANSPORTAR MATERIAL ESPORTIVO. - Marca.  UNIDADE              75.00            56,000         4.200,00 

        : NEDEL                                            

        Em nylon 600, alta resistência, com forração interna em 

        tecido sintético, com   alças   em   nylon   trançadas, 

        fechamento superior em   zíper   de  poliéster.  Medida 

        aproximada: 85cm de altura X 48cm de comprimento X 28cm 

        de largura nas  laterais. Com impressão da logomarca do 

        Programa Segundo Tempo  (medida  aproximada: 20 cm x 27 

        cm). O arquivo   com   o  logomarca  do  programa  será 

        disponibilizado pelo contratante.                       

 

                                                                                           VALOR TOTAL R$       21.964,80 

  

  

Empresa: RICARDO MARQUES ALVES  27854942889; C.N.P.J.  nº15.053.338/0001-89, estabelecida à R RUA 
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MAESTRO PORFIRIO TAVARES, N 441, CAMBARA, São Roque SP, (11) 4712-1706, representada neste ato pelo 

Sr(a). RICARDO MARQUES ALVES, C.P.F. nº 278.549.428-89, R.G. nº 24954837 SSP/PC SP.                                                                                                      
  

 ITEM   DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES                            UNIDADE         QUANTIDADE    VALOR UNITÁRIO      VALOR TOTAL 

 00020  CONE GRANDE. - Marca.: PANGUE                       UNIDADE              90.00            10,000           900,00 

        Medindo aproximadamente 50cm,  na cor laranja e branco, 

        com faixa injetada, material composto de PVC.           

 00025  REDE DE BASQUETE - Marca.: MASTER                   UNIDADE              45.00            15,500           697,50 

        Modelo Chuá, confeccionada  em polipropileno com fio de 

        4mm, malha 7x7,   contendo  12  argolas  para  fixação. 

        Medida Oficial.                                         

 00026  REDE DE FUTEBOL DE CAMPO. - Marca.: MASTER          PAR                  45.00           155,000         6.975,00 

        Oficial para trave,  medidas oficiais, confeccionada em 

        Polietileno (nylon) de alta densidade, fio 2,5mm, malha 

        16x16. Medida padrão:    7,55m    x    2,44m,    modelo 

        tradicional.                                            

 00027  REDE DE FUTEBOL DE SALÃO/HANDEBOL. - Marca.: MASTE  PAR                  45.00            91,000         4.095,00 

        R                                                  

        Com medidas oficiais,   confeccionada   em  polietileno 

        (nylon), Resistência a  raio  UV  com  fio  de 2,5mm de 

        espessura, malha de  15x15  cm.  Medidas:  3  x  2  x 1 

        (Largura x Altura x profundidade).                      

 00028  REDE DE VÔLEI. - Marca.: MASTER                     UNIDADE              45.00            95,000         4.275,00 

        Com cordas, cabo    de   aço   plastificado.   Material 

        polietileno com 4   lonas   sintéticas,  fio  2,50  mm. 

        Suporte plástico nas  pontas  superiores  que impedem a 

        ação cortante do  cabo.  Quadro  estrutural em corda de 

        nylon 6mm. Medidas   10  m  x  1  m.  Malha  10  x  10, 

        resistente a raios.                                     

 

                                                                                           VALOR TOTAL R$       16.942,50 

  

3. DO ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTE (S) 

3.1. O órgão gerenciador será o FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 

3.2. O órgão gerenciador indica o (a) Secretário Municipal de Educação de Pacajá para responder pelo 

gerenciamento desta Ata de Registro de Preços, a quem confere poderes analisar, autorizar e/ou denegar 

pedidos de adesão. 

3.3. São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços o: FUNDO MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO.  

3.4. Os quantitativos destinados internamente para cada órgão participante seguem a oportunidade e 

conveniência da Administração Pública do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 

 

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

4.1. A Ata de Registro de Preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade 

da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão 

gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as 

regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993. 

4.2. A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem anterior fica condicionada à apresentação, 

pelo interessado, de: justificativa da vantagem da contratação e aceite do fornecedor. 

4.3. Pela dificuldade de manuseio no sistema LICITANET, não serão aceitos pedidos de adesão através 

deste sistema informatizado. 

4.4. Poderá ser admitido pedido de adesão protocolado presencialmente no Setor de Licitações da 

Prefeitura Municipal de Pacajá, localizado na Av. João Miranda dos Santos-CEP: 68.485-000, de segunda a 

sexta-feira, no horário de 8h às 14h. 

4.5. Primando pela celeridade e desburocratização dos procedimentos administrativos, poderá ser admitido 

ainda pedido de adesão endereçado ao e-mail licitacaopacajapmp@gmail.com, em nome do responsável 

mencionado no subitem “3.2. ”, desde que os arquivos estejam todos no formato PDF e assinados 

digitalmente com o e-CNPJ do Órgão solicitante e/ou com o e-CPF do ordenador. 

4.6. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela 

estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as 

obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.  

4.7. As adesões ou contratações adicionais a que se refere o item acima não poderão exceder, por órgão ou 

entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos totais dos itens do instrumento convocatório e 

registrados na Ata de Registro de Preços. 

4.8. As adesões à Ata de Registro de Preços são limitadas, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de 

cada item registrado na Ata de Registro de Preços, independentemente do número de órgãos não 

participantes que eventualmente aderirem. 

4.9. Compete ao órgão não participante, que aderir esta Ata de Registro de Preços, os atos relativos à 

cobrança do cumprimento pelo fornecedor 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 as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão 

gerenciador. 
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4.10. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a 

contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado ainda o prazo de validade da Ata de Registro de 

Preços. 

4.10.1. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do 

prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão 

não participante. 

5. VALIDADE DA ATA  

5.1. A validade desta Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua 

publicação, sendo vedada sua prorrogação. 

  

6. REVISÃO, REAJUSTE E CANCELAMENTO 
6.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados 

no mercado ou de fato superveniente devidamente comprovado, que eleve o custo do objeto registrado e, 

por conseguinte, afete o equilíbrio econômico-financeiro, cabendo à Administração promover as 

negociações junto ao (s) fornecedor (es). 

6.2. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do 

compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

6.3. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor não puder 

cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

6.3.1. 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 

6.3.2. Convocar, se houver, o fornecedor registrado no cadastro de reserva e assegurar igual oportunidade 

de negociação. 

6.4. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta Ata de 

Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 

6.5. Os preços registrados na Ata de Registro de Preço não sofrerão qualquer reajuste antes do interregno 

de 12 (doze) meses, contados da apresentação, na Sessão Pública, da proposta de preços. 

6.5.1. Após decorridos 12 (doze) meses da data da apresentação da proposta de preços na Sessão Pública, 

aplicar-se-á reajuste de preço pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC. 

6.6. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata de Registro de Preços, inclusive o 

acréscimo de que trata o § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93. 

6.7. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

6.7.1. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 

6.7.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, 

sem justificativa aceitável; 

6.7.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no 

mercado; ou 

6.7.4. Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, 

alcançando o órgão gerenciador e órgão (s) participante (s). 

6.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 6.7.1, 6.7.2 e 6.7.4 será formalizado por 

despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

6.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso 

fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: 

6.9.1. Por razão de interesse público; ou 

6.9.2. A pedido do fornecedor. 

 

7. DA EXECUÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

7.1. Esta Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada pelo Órgão Gerenciador e pelos Órgãos 

participantes, se houver, por meio de execução direta, sem a necessidade de contratação. 

7.1.1. Não será admitida a execução direta desta Ata de Registro de Preços pelos “caronas”, sendo 

necessária a assinatura de contrato administrativo. 

7.2. Para os casos de execução direta desta Ata de Registro de Preços, aplicam-se as disposições quanto ao 

local, prazos, condições para cumprimento da obrigação, obrigações da contratada, obrigações da 

contratante, critérios para recebimento do objeto, critérios de pagamento e sanções pelo mau cumprimento 

da obrigação previstas no Termo de Referência. 
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7.3. Exclusivamente quanto à aplicação da penalidade de multa constante no Termo de Referência, para os 

casos de execução desta Ata, aplica-se o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do instrumento 

substitutivo ao contrato. 

8. DAS PENALIDADES 

8.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no 

Edital. 

8.2. É de competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento 

do pactuado nesta Ata de Registro de Preços, exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser 

respeito às contratações dos órgãos participantes, quando caberá ao respectivo órgão participante a 

aplicação da penalidade. 

8.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências abaixo, dada a 

necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro da empresa beneficiária: 

8.3.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços; 

8.3.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 

Administração, sem justificativa aceitável; 

8.3.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles 

praticados no mercado; 

8.3.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou 

no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002. 

 

9. CADASTRO DE RESERVA 

9.1. Esta Ata de Registro de Preços, conforme previsão no instrumento convocatório, admite cadastro de 

reserva. 

9.2. Os fornecedores que manifestaram interesse em ingressar em cadastro de reserva encontrar-se-ão em 

lista anexa a este instrumento, se for o caso. 

 

10. CONDIÇÕES GERAIS 

10.1. A existência de preços registrados não obriga o ÓRGÃO a firmar as contratações que deles 

poderão advir. 

10.2. As condições gerais, tais como prazos, obrigações da Administração, obrigações do fornecedor 

registrado, penalidades e demais condições pertinentes, encontram-se definidos no instrumento 

convocatório. 

10.3. Nos casos de execução desta Ata de Registro de Preços por ocasião da utilização de instrumento 

substitutivo do contrato administrativo, previsto no art. 62, caput, da Lei nº 8.666/93, aplicam-se as 

condições gerais do fornecimento, tais como prazos, obrigações da Administração, obrigações do 

fornecedor registrado, penalidades e demais condições pertinentes, constantes no instrumento convocatório. 

10.4. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta Ata de Registro de Preços, inclusive o 

acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93. 

10.5. No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação dos itens 

nas seguintes hipóteses: 

10.5.1. Contratação da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as proporções de quantitativos 

definidos no certame; ou 

10.5.2. Contratação de item isolado para o qual o preço unitário adjudicado ao vencedor seja o 

menor preço válido ofertado para o mesmo item na fase de lances 

10.6. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem 

cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata de 

Registro de Preços. 

 

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois 

de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.  

 

 

 

Pacajá/PA, 28 de maio de 2021. 
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_____________________________       _____________________________ 

MARK JONNY SANTOS SILVA  A. S LOPES COM. IND. GRAFICA - ME 

Secretário Municipal de Educação               CNPJ: 05.231.416/0001-34 

Decreto nº 019/2021 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________ 
ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI 

C.N.P.J. nº 91.824.383/0001-78 

 

 

 

 

 

__________________________________ 

RICARDO MARQUES ALVES  27854942889; 

C.N.P.J.  nº15.053.338/0001-89 
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