
ESTADO DO PARÁ 
Prefeitura Municipal de Pacajá 

´´Trabalho e Respeito Com o Nosso Povo ´´ 
 
 

 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2021 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJÁ, ora denominada ÓRGÃO GERENCIADOR, com sede no(a) 

Avenida João Miranda dos Santos, nº 67, Bairro Novo Horizonte, na cidade de Pacajá/PA, inscrito(a) no 

CNPJ/MF sob o nº 22.981.427/0001-50, neste ato representado(a) pelo(a) Prefeito Municipal de Pacajá, o 

senhor ANDRE RIOS DE REZENDE, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na 

forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº PE 026/2021 , publicada no(a) Imprensa Oficial na data 

de 09/07/2021, processo administrativo n.º PE 026/2021 , 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 

A presente Ata tem por objeto o é Registro de Preços visando a futura e eventual contratação de empresas 
para fornecimento de material permanente, eletrodomésticos diversos e mobiliário em geral, no 
atendimento das demandas da Prefeitura Municipal de Pacajá e suas Secretarias, conforme especificado no 

Termo de Referência, anexo ao edital de Pregão Eletrônico SRP nº PE 026/2021 , 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: CAVALCANTE E ARRUDA EIRELI; C.N.P.J. nº 27.202.866/0001-31, estabelecida à AV 

CASTELO BRANCO, N 1058, CENTRO, Brasil Novo PA, (91) 98146-8055, representada neste ato 

pelo Sr(a). CARLOS ROBERTO ARRUDA CAVALCANTE FILHO, C.P.F. nº 772.479.302-68, R.G. 

nº 7562452 PCDI PA.                                                                                                         
  

 ITEM   DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES                            UNIDADE         QUANTIDADE    VALOR UNITÁRIO      VALOR TOTAL 

 00001  GELADEIRA/ REFRIGERADOR - Marca.: CONSUL            UNIDADE              26.00         3.068,000        79.768,00 

        Refrigerador Duplex Frost  Free Branco Características: 

        tipo Geladeira /  Refrigerador - 02 portas, cor branca, 

        tipo de degelo Frost Free, com controle de temperatura, 

        formato Duplex, capacidade     total     mínima    400, 

        classificação energética A  (PROCEL). Dimensões médias: 

        largura 70 cm,  altura  175  cm,  profundidade  75  cm. 

        Voltagem: 220 V.  Garantia  e Assistência Técnica local 

        de 12 meses.                                            

 00003  FOGÃO INDUSTRIAL DE PISO 04 BOCAS - Marca.: TRON    UNIDADE              34.00           584,000        19.856,00 

        Fogão de Piso automático com 04 bocas e com forno Linha 

        doméstica: 02 queimadores  pequenos  e  02  queimadores 

        família, na cor  branca,  pintura  de alta resistência, 

        mesa em aço   inox,  com  botões  removíveis,  puxador: 

        metálico, tampa: vidro  total  temperado  - resistente; 

        Grades na mesa:  esmaltadas  e  Forno  autolimpante com 

        capacidade de 56  L,  utilização  de gás GLP. Dimensões 

        médias do produto:  altura  83,00  cm, largura 50,7 cm, 

        profundidade 59,8 cm,  com  classificação  energética A 

        (PROCEL). Voltagem: 110/127  V.. Garantia e Assistência 

        Técnica local de 12 meses.                              

 00004  FREEZER HORIZONTAL 500L - Marca.: CONSUL            UNIDADE              10.00         3.365,000        33.650,00 

 00005  FREEZER HORIZONTAL 420L - Marca.: CONSUL            UNIDADE              20.00         3.193,990        63.879,80 

 00006  MESA DE ESCRITORIO C/ 2 GAVETAS C/ CHAVES - Marca.  UNIDADE             130.00           257,990        33.538,70 

        : PANDIM                                           

 00007  MESA DE ESCRITÓRIO EM L - ALGOMERADO - Marca.: PAN  UNIDADE              56.00           432,990        24.247,44 

        DI                                                 

 00009  CADEIRA DE ESCRITÓRIO ALMOFADADA - Marca.: PANDIN   UNIDADE             180.00           241,000        43.380,00 

        Cadeira de escritório,   tipo   secretária,   com  base 

        giratória, estofa- da,  espuma  injetada e revestida em 

        tecido courvin, couro  sintéti-  co  ou courino, na cor 

        preta(assento e encosto),    sem    apoio    para    os 

        braços.(fixo) Regulagem de  altura(vertical)  à  Gás  C 

        0006, com base estrelar em Polipropileno ou poliuretano 

        de alta resistência,  com  5 rodízios. Sem regulagem do 

        encosto. Dimensões mínimas: 90x35x45 cm (a x l x p).    

 00010  CADEIRA SECRETÁRIA FIXA PÉ PALITO PARA ESCRITÓRIO   UNIDADE             118.00           108,000        12.744,00 

        - Marca.: PANDIN                                   

        base feita em aço com pintura eletrostática, conferindo 

        muito mais durabilidade.  O  assento  e  o  encosto  da 

        cadeira são fabricados  com espuma laminada, garantindo 

        conforto e impedindo deformidades por uso contínuo      

 00011  CADEIRA FIXA EM PROLIPOPILENO - Marca.: PANDIN      UNIDADE             225.00           110,000        24.750,00 

        Cadeira em polipropileno,  tipo  fixa  (palito), na cor 

        preta, empilhável, pés  em tubo de aço. No encosto e no 

        assento, obrigatoriamente deverá  ter  passagem  de  ar 

        para auxiliar na         transpiração         (pequenos 

        furos/detalhes). Dimensões mínimas:   encosto  medindo, 

        Altura: 280mm, largura:  430mm,  Assento: Profundidade: 

        430mm, Largura total  550mm.  Medida  total da cadeira: 

        Altura, piso final do encosto: 805mm e Largura: 560mm.  

 00012  CADEIRA LONGARINA - 03 LUGARES - Marca.: PANDIN     UNIDADE              78.00           307,430        23.979,54 

 00014  ESTANTE EM AÇO 0,30CM 6PRT CP26 100KG C/REFORÇO -   UNIDADE              54.00           284,990        15.389,46 

        Marca.: PANDIN                                     

 00015  ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS - Marca.: PANDIN      UNIDADE              90.00           745,000        67.050,00 

        ARQUIVO DE AÇO  DE  4  GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA: Com 

        chave. Medindo 1,33m  alturas x 0,46m (largura) x 0,60m 

        (profundidade) Gavetas com  deslizante confeccionado de 

        em chapa 26', e rolamento de trilho.                    

 00016  LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPACIDADE DE 08 LITROS   UNIDADE              29.00           839,000        24.331,00 
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        - Marca.: VILATEX                                  

        LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPACIDADE   DE  8L  -  (LQ1) 

        DESCRIÇÃO; Liquidificador industrial   de   8   litros, 

        fabricado em conformidade  com  a Norma Regulamentadora 

        do Ministério do Trabalho e Emprego NR12 - Segurança no 

        Trabalho em Máquinas  e Equipamentos. &#61623; Copo com 

        capacidade útil de  8  litros.  &#61623; Copo removível 

        confeccionado em chapa  de aço inox, em peça única, sem 

        soldas, com espessura  de 1 mm. &#61623; Flange do copo 

        em material plástico  injetado,  em cor clara. Alças em 

        aço inox, espessura  de  chapa  de  1,25mm,  com bordas 

        rebatidas para o   lado  interno  e  soldadas  em  toda 

        extensão de modo  a  não  haver  retenção  de resíduos. 

        Fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e 

        sem frestas de  modo  a  evitar  o acúmulo de resíduos. 

        &#61623; Tampa do copo em aço inox, espessura mínima de 

        chapa de 0,6mm,  com  dobras estruturais que permitam a 

        limpeza interna. &#61623;  Gabinete  do  motor  em  aço 

        inox, espessura mínima   de   chapa  de  0,6mm,  flange 

        superior e ao da base em material plástico injetado, em 

        cor clara. Dreno  do  flange  posicionado de modo a não 

        haver entrada de   líquidos   no   gabinete  do  motor. 

        &#61623; Sapatas antivibratórias  em material aderente. 

        &#61623; Facas, eixo, buchas, porca fixadora do eixo da 

        faca e pino  elástico  de  tração  da faca em aço inox. 

        &#61623; O conjunto   formado   pelas   facas,  eixo  e 

        elementos de fixação  deve  ser removível para limpeza, 

        sem a necessidade   de   utilização   de   ferramentas. 

        &#61623; Flange de   acoplamento  do  motor,  pinos  de 

        tração e elementos  de  fixação  em  aço inox. &#61623; 

        Interruptor liga/desliga. &#61623;   Interruptor   para 

        pulsar. &#61623; Motor  monofásico  de  «  HP. &#61623; 

        Dimensionamento e robustez    da   fiação,   plugue   e 

        conectores elétricos compatíveis   com  a  corrente  de 

        operação. &#61623; Voltagem  do aparelho: comutável 110 

        V/ 220 V  por meio chave comutadora. &#61623; Indicação 

        da voltagem na  chave  comutadora.  &#61623;  Cordão de 

        alimentação (rabicho) com   1200   mm  de  comprimento. 

        &#61623; As matérias primas utilizadas na fabricação do 

        equipamento devem atender     às     normas    técnicas 

        específicas para cada  material.  &#61623; Copo, tampa, 

        alças e gabinete  em  aço inox AISI 304, com acabamento 

        BB N.7 do  lado  externo e 2B do lado interno, conforme 

        padrões ASTM. &#61623; Flange do copo, base e flange do 

        gabinete em polipropileno   injetado   virgem,  em  cor 

        clara. &#61623; Facas  em  aço inox AISI 420 temperado. 

        &#61623; Eixo, buchas  e porca fixadora do eixo da faca 

        em aço inox  AISI 304. &#61623; Pino elástico de tração 

        da faca em  aço  inox  AISI  304.  &#61623;  Flange  de 

        acoplamento, pinos de  tração e elementos de fixação em 

        aço inox AISI   304.  &#61623;  O  equipamento  e  seus 

        componentes devem ser   isentos  de  rebarbas,  arestas 

        cortantes ou elementos perfurantes."                    

 00017  BEBEDOURO DE COLUNA GALÃO 20 LITROS - Marca.: KARI  UNIDADE             157.00           548,500        86.114,50 

        NA                                                 

        Bebedouro Refrigerado -    Tipo   Coluna,   20   litros 

        Características: com Gabinete  em  plástico  injetado e 

        chapa de aço inox para acomodar galões de 20 litros, na 

        cor branca. Contendo  as  seguintes dimensões aprox. do 

        produto (L x  A  x P): 31,6 x98 x 33,5 cm. Reservatório 

        de Água gelada e Água natural, com 02 (duas) torneiras. 

        - Voltagem: 220  V Garantia e Assistência Técnica local 

        de 12 meses.                                            

 00018  BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LTS COM FILTRO DE AGUA IN  UNIDADE               5.00         2.187,000        10.935,00 

        CLUSO (03 TORNEIRAS INOX) - Marca.: KARINA         

        Bebedouro Industrial 100   litros   Inox  127V  com  03 

        torneiras inox e  com  filtro  de  água  incluso.  Para 

        fornecimento de água   potável   gelada  e  natural  de 

        qualidade, atendendo locais   com   intenso   fluxo   e 

        concentração de pessoas.    (similar    ao    Bebedouro 

        Industrial Aquamax Aqu   100).   Descrição  técnica:  - 

        Armazena 100 Litros  de  água  gelada;  - Capacidade de 

        Refrigeração de 180  L/hora;  -  03 (três) torneiras em 

        Metal Cromado, sendo equipado com 01 torneira natural e 

        02 torneiras refrigeradas  (todas  tipo  copo);  -  Gás 

        Refrigerante Ecológico R134A; - Termostado Regulador de 

        Temperatura; - Dimensões  aproximadas: 1300 x 700 x 650 

        mm (Alt x  Larg  x  Prof);.  - Peso aproximado: 50 Kg - 

        Tensão: 127 V  - Atendimento : Copo 200 ml: 900 Squeeze 

        410 ml: 440  Garrafa  600  ml:  300  Garrafão  5L: 36 - 

        Incluso o Kit   filtro  de  água  POU5  Características 

        diferenciais - Gabinete  Estrutural  Fabricado  em  aço 

        Inox 430 (Brilhante)  -  Reservatório  Confeccionado em 

        Polipropileno Atóxico; -  Serpentina  Interna  em  Inox 

        304; - Boia  Controladora  do Nível de água; - Aparador 

        de água (pingadeira)  em  aço  Inox  430;  -  Dreno  de 

        escoamento embutido; -  Unidade Condensadora EMBRACO; - 

        Isolamento Térmico EPS;   -   Sistema  de  Refrigeração 

        Balanceado; - Baixo Consumo de Energia;                 

 00019  AR CONDICIONADO SPLIT - 12.000 BTUS - Marca.: AGRA  UNIDADE              59.00         2.197,990       129.681,41 

        TTO                                                

        CONDICIONADOR DE AR  SPLIT 12.000 BTUS Condicionador de 

        ar, tipo split,   tipo   Wall   de  parede,  fabricação 

        seriada, condensação a  ar,  controle  remoto  sem fio, 

        baixo nível de    ruído,    alimentação   elétrica   em 

        220V/60Hz, filtro de  ar  reutilizável em tela lavável, 

        controle remoto sem   fio,  capacidade  nominal  12.000 

        Btus/h, garantia mínima do equipamento de 1 (um) anos e 

        para o compressor  garantia mínima de 12 meses (1 ano). 

        Os produtos devem  possuir  Selo  Procel  A. Tecnologia 

        Inverter.                                               

 00020  AR CONDICIONADO SPLIT - 18.000 BTUS - Marca.: AGRA  UNIDADE              32.00         2.476,000        79.232,00 

        TTO                                                

 00025  GELADEIRA - Marca.: CONSUL                          UNIDADE               6.00         1.887,990        11.327,94 

        GELADEIRA BRANCO 01  PORTA  ,  CAPACIDADE  DE  300 LTS, 

        COMPARTILHANDO EXTRA FRIO 110V                          

 00027  VENTILADOR DE PAREDE - TENSÃO 110/220V - Marca.: T  UNIDADE             250.00           166,500        41.625,00 

        RON                                                

        VENTILADOR, TIPO PAREDE,   APLICAÇÃO  AMBIENTE  GRANDE, 

        VELOCIDADE MÍNIMA 1300,   CAPACIDADE   VENTILAÇÃO  230, 

        TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 

        GRADE REMOVÍVEL, CONTROLE  DE VELOCIDADE ROTATIVO, TIPO 

        HÉLICE 03 PÁS, FREQUÊNCIA 50/60                         

 00029  FOGAO INDUSTRIAL 03 BOCAS - Marca.: VENTISOL        UNIDADE               7.00           717,990         5.025,93 

 

                                                                                           VALOR TOTAL R$      830.505,72 

  

  

Empresa: AUGUSTUS INFORMATICA LTDA -  EPP; C.N.P.J.  nº10.433.143/0001-40, estabelecida 

à RUA LAURO SODRE, N 1098, SAO JOSE, Tucuruí PA, (94) 3778-8744,  representada neste ato 
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pelo Sr(a). VILMA VIEIRA DE OLIVEIRA FRANCO, C.P.F. nº 829.214.312-20, R.G. 

nº 5160456 PCI PA.                                                                                                               
  

 ITEM   DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES                            UNIDADE         QUANTIDADE    VALOR UNITÁRIO      VALOR TOTAL 

 00002  FOGÃO DE 05 BOCAS - Marca.: MILLER                  UNIDADE               7.00           855,000         5.985,00 

 00022  ARMARIO EM AÇO SUSPENSO 4 PORTAS-COZINHA - Marca.:  UNIDADE              14.00           597,000         8.358,00 

        PANAMÁ                                            

 00030  TENDA 10X10 PIRAMIDAL - Marca.: GOIANIA TENDAS      UNIDADE               2.00        13.940,000        27.880,00 

 

                                                                                           VALOR TOTAL R$       42.223,00 

  

  

Empresa: CONFORTO LAR LTDA; C.N.P.J.  nº 40.679.145/0001-85,  estabelecida  à  AV  

JUSCELINO  KUBITSCHEK,  CENTRO, Pacajá PA, representada neste ato pelo Sr(a). MAYKSON 

PEREIRA DOS SANTOS, C.P.F. nº 981.856.832-04, R.G. nº 5596137 PC PA.                  
  

 ITEM   DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES                            UNIDADE         QUANTIDADE    VALOR UNITÁRIO      VALOR TOTAL 

 00008  CADEIRA DE ESCRITORIO POLTRONA GIRATORIA COM BRAÇO  UNIDADE             113.00           303,000        34.239,00 

        S - Marca.: GIOBEL                                 

        CADEIRA DE ESCRITÓRIO,  POLTRONA GIRATÓRIA, COM BRAÇOS, 

        ESTRUTURA EM AÇO  NA  COR  PRETA  COM  5 PÉS COM RODAS, 

        ASSENTO E ENCOSTO  EM  ESPUMA  COM  REVESTIMENTO NA COR 

        AZUL ROYAL, REGULAGEM  DA  ALTURA  DO  ASSENTO  A  GÁS, 

        REGULAGEM MANUAL DO ESPALDAR DO ENCOSTO                

 00013  ARMARIO DE AÇO COM 02 PORTAS - Marca.: PANDIM       UNIDADE              95.00           840,000        79.800,00 

        ARMÁRIO AÇO, TRATAMENTO    SUPERFICIAL    ANTIFERRUGEM, 

        ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA,QUANTIDADE 

        PORTAS 2 UN,   TIPO   FIXAÇÃO  PORTAS  COM  DOBRADIÇAS, 

        QUANTIDADE PRATELEIRAS 5  UN,  ALTURA 2 M, LARGURA 70 A 

        110CM, PROFUNDIDADE 0,50 M                             

 00021  AR CONDICIONADO SPLIT - 22.000 BTUS - Marca.: PHIL  UNIDADE              32.00         3.133,990       100.287,68 

        CO                                                 

 

                                                                                           VALOR TOTAL R$      214.326,68 

  

  

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 

 00023  MICROONDAS 34L 110V - Marca.: CONTINENTAL           UNIDADE               8.00           680,000         5.440,00 

 00024  Fragmentadora Trituradora Picotadeira De Papel 25   UNIDADE               5.00         2.475,980        12.379,90 

        Folhas - Marca.: CONTERTECH                        

 00026  FOGÃO 04 BOCAS - Marca.: CONTINENTAL                UNIDADE               7.00           480,000         3.360,00 

 00028  VENTILADOR DE PAREDE - TENSÃO 110/220V - COTA DE 2  UNIDADE             250.00           195,990        48.997,50 

        5% - RESREVADA P/ ME/EPP/MEI - Marca.: PREMIUM     

        COTA DE 25% RESERVADA PARA ME/EPP/MEI                   

 

                                                                                           VALOR TOTAL R$       70.177,40 

 

3. DO ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTE (S) 

3.1. O órgão gerenciador será o PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJÁ. 

3.2. O órgão gerenciador indica o (a) PREFEITO MUNICIPAL 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: PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PACAJÁ E SECRETARIAS VINCULADAS, FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDO 

MUNICIPAL DE SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.  

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

conveniência da Administração Pública Municipal de Pacajá-PA. 

 

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. 
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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. 

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). 
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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. 

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. 
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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, 09 de julho de 2021 

 

 

 

__________________________            ___________________________ 

ANDRÉ RIOS DE REZENDE         CAVALCANTE E ARRUDA EIRELI 

       Prefeito Municipal                C.N.P.J. nº 27.202.866/0001-31 

 

 

 

 

_________________________     _________________________ 

AUGUSTUS INFORMATICA LTDA -  EPP       A. S  LOPES COM. IND. GRAFICA - ME        

C.N.P.J.  nº10.433.143/0001-40              C.N.P.J. nº 05.231.416/0001-34 

 

 

 

 

 

_________________________ 

CONFORTO LAR LTDA 

C.N.P.J.  nº 40.679.145/0001-85 
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