
Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA PONTA

Prefeitura Municipal de São João da Ponta

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 9/2022-00017
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Aos seis dia(s) do mês de julho de dois mil e vinte e dois, o Município de SÃO JOÃO DA PONTA, com sede na 
RUA CONSTITUIÇÃO S/N, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, publicada no D.O.U. de 18 
de julho de 2002, e das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no 
Pregão Eletrônico para Registro de Preços n° 9/2022-00017,   RESOLVE registrar os preços para (objeto 
licitado), tendo sido os referidos preços oferecidos pela empresa cuja proposta foi classificada em primeiro lugar no 
certame supracitado.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

ÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA      
MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA PONTA/PA, SECRETARIAS E FUNDOS 

Empresa: C N  MOTA  LTDA;  C.N.P.J.  nº  13.822.943/0001-41,  estabelecida à AV BARAO DO RIO BRANCO, 1817, CENTRO, Castanhal PA,

representada neste ato pelo Sr(a). CARLOS NORONHA MOTA, C.P.F. nº 899.649.342-20.                                               

 ITEM   DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES                            UNIDADE         QUANTIDADE    VALOR UNITÁRIO      VALOR TOTAL

 00008  CADEIRA FIXA SECRETÁRIA SEM BRAÇO - Marca.: FLEX C  UNIDADE              50.00           144,560         7.228,00

        ADEIRAS                                           

        Cadeira fixa tipo  secretária.  Sem  braço,  assento  e

        encosto: com bordas  arredondadas,  possuindo estrutura

        em madeira compensada  conformada anatomicamente com no

        mínimo 12 mm   de   espessura,   estofados  com  espuma

        injetada de poliuretano   moldada   anatomicamente  com

        densidade de, no  mínimo, 53kg/mü (com controle ponto a

        ponto) e espessura  de,  no  mínimo,  50 mm, revestidos

        igualmente em tecido  100%  poliéster  sem costuras, na

        cor azul, com  acabamento  em  courvin  ou  similar nas

        contrafaces do assento e do encosto e bordas protetoras

        contra impacto em perfil de pvc, medidas encosto (lxa):

        400 x 300 mm ñ20 mm, medidas assento(lxp): 440 x 440 mm

        ñ 20 mm,  altura  face  superior  assento: 470 ñ 20 mm,

        base: com 4  patas  do  tipo  palito  em  aço  redondo,

        apoiadas sobre sapatas   em   polipropileno   injetado,

        apresentação: todo o  conjunto  deverá  ser  isento  de

        quaisquer defeitos, deverá      estar     perfeitamente

        nivelado, firme e  sem  folgas,  bem  como deverá ter o

        acabamento das partes      metálicas     em     pintura

        eletrostática em epóxi   pó   na   cor  preta  com  pré

        tratamento antiferruginoso,características adicionais: 

        as demais especificações  do  produto  deverão estar em

        conformidade com as  normas  técnicas  da  abnt e com a

        norma. cor a definir.                                  

                                                                                           VALOR TOTAL R$        7.228,00

Empresa: L CARVALHO  COMERCIO  E  SERVICOS  EIRELI;  C.N.P.J.  nº 20.991.432/0001-19, estabelecida à AV ALCINDO CACELA, 1264 ED.

LICITAÇÕES E CONTRATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA PONTA

Prefeitura Municipal de São João da Ponta

EMPIRE CENTER SALA 106, NAZARE, Belém PA, representada neste ato pelo Sr(a). LEONARDO CARVALHO E MOTA, C.P.F. nº 773.673.752-53.

 ITEM   DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES                            UNIDADE         QUANTIDADE    VALOR UNITÁRIO      VALOR TOTAL

 00001  ARMÁRIO ALTO FECHADO COM 2 PORTAS - Marca.: LC      UNIDADE              27.00           677,990        18.305,73

        Armário Alto Fechado  MX  3/Base e tampo MDPBP 15mm com

        borda em PVC  0,45mm/Laterais,  portas e prateleiras em

        MDP 15mm com  borda  em  PVC 0,45mm/Retaguarda Duraplac

        3mm com perfil  H/2  portas/2  prateleiras  móveis  e 1

        fixa/Capacidade 15kg por  prateleira/Itens  de  Série:2

        puxadores em PVC/Na    cor    A   DEFINIR/1   fechadura

        cilíndrica do tipo  Yale  com 2 chaves/4 pés tipo U com

        ponteiras niveladoras/Medidas:1,58 Altura     x    0,89

        largura x 0,38 Profundidade                            

 00003  ARMÁRIO TIPO ARQUIVO MDF/MDP SUSPENSO COM 04 GAVET  UNIDADE              10.00           599,990         5.999,90

        AS - Marca.: LC                                   

        NA FRENTE DA  GAVETA COR AZUL E ESTRUTURA DO ARMÁRIO NO

        BRANCO. DIMENSÕES ESTIMADAS   (com   possibilidade   de

        variação em até  5%  para  mais  ou menos): 600 x 600 x

        1300 mm                                                

 00004  ARMÁRIO 2 PORTAS; TIPO BAIXO - Marca.: LC           UNIDADE              20.00           369,000         7.380,00

        armário escritório -  armário escritório, material mdp,

        quantidade portas 2  un,  material  porta  madeira mdp,

        quantidade prateleiras 2  un, largura 80 cm, altura 740

        mm, características adicionais com fechadura frontal, e

        puxadores, profundidade 50cm,   acabamento  superficial

        laminado melamínico, cor  carvalho malva, material base

        aço com sapatas   niveladoras,  tipo  baixo,  espessura

        tampo 25 mm. cor a definir.                            

 00013  MESA PARA ESCRITÓRIO EM L: 1,20 X 0,74M, COR ESTRU  UNIDADE              16.00           615,000         9.840,00

        TURA CINZA - Marca.: LC                           

        Mesa escritório, material   estrutura  metal,  material

        tampo madeira aglomerada    mdp,   revestimento   tampo

        laminado melamínico, quantidade   gavetas   2   un  com

        chaves, largura 1,20  m,  altura  0,74 m, cor estrutura

        cinza, comprimento 1,20 m, acabamento estrutura pintura

        texturizada, espessura tampo   25  mm,  características

        adicionais mesa em  'l',  bordas  em  fita  abs.  cor a

        definir.                                               

 00016  MESA PARA REUNIÃO RETANGULAR 3000 X 1100 - 25MM -   UNIDADE               3.00         1.110,000         3.330,00

        Marca.: LC                                        

        Mesa Reunião Escritório  12  Lugares L Bipartida Painel

        Em Madeira | Retangular 3000 X1100 - 25 Mm             

                                                                                           VALOR TOTAL R$       44.855,63

Empresa: LP BARBOSA  FARIAS  LTDA;  C.N.P.J. nº 45.893.549/0001-90, estabelecida à R ARQUIMEDES ATAIDE, SN, PADRE ANGELO MA, São

Miguel do Guamá PA, representada neste ato pelo Sr(a). LAIANE PRISCILA BARBOSA FARIAS, C.P.F. nº 001.500.162-80.                

 ITEM   DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES                            UNIDADE         QUANTIDADE    VALOR UNITÁRIO      VALOR TOTAL

 00002  APARELHO DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 B  UNIDADE              24.00         1.680,000        40.320,00

        TUS - Marca.: CONSUL                              

        220V, COM CONTROLE REMOTO(SEM INSTALAÇÃO).             

 00005  ARMÁRIO DE COZINHA AÉREO COM 3 PORTAS BRANCO - Mar  UNIDADE              12.00           409,000         4.908,00

        ca.: ITATIAIA                                     

        Fabricado em aço   de   alta   qualidade,   testado   e

        verificado em laboratório  próprio  da  Itatiaia, e que

        recebe em seguida  tratamento  químico  específico para

        garantir durabilidade e proteção contra ferrugem.Possui

        puxadores em alumínio,  de acabamento resistente, leve,

        durável, bonito, com  alta  resistência  à corrosão e a

        variações bruscas de      temperatura.      informações

        composição/Material: Aço/Pintura/Revestimento: pintura 

        eletrostática a pó/Porta:             3/Compartimentos:

        3/Prateleira: 3                                        

 00006  BEBEDOURO 2 TORNEIRAS - Marca.: ESMALTEC            UNIDADE              13.00           639,000         8.307,00

        Bebedouro de coluna  p/  garrafões  de  05  a  20  lts:
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        compressor p/refrigeração silencioso    e    de    alto

        rendimento, c/serpentina em  aço  inoxidável, torneiras

        embutidas, voltagem 110v ou 220v. cor a definir.       

 00007  CADEIRA ESCRITÓRIO LOST SECRETÁRIA C/BRAÇOS: REGUL  UNIDADE              14.00           299,000         4.186,00

        AGEM DE ALTURA PISTÃO A GÁS - Marca.: ULTRA MÓVEIS

        Material/composição do assento:  madeira multi laminada

        e espuma com  densidade  controlada  mecanismo:  flange

        altura do assento    ao    piso    mín/máx:   41cm/53cm

        revestimento do assento:  nylon  45cm  x  44cm  (l x p)

        material/composição do encosto:  nylon  revestimento do

        encosto: tela nylon    50cm    x    39cm    (a   x   l)

        material/composição do braço:   polipropileno   30cm  x

        5,5cm (c x  l).  Altura  do braço: 18cm peso suportado:

        100kg material/composição da     base:    polipropileno

        dimensões da base: 50cm material/composição do rodízio:

        rodízio plástico material/composição    da   estrutura:

        polipropileno. Cor a definir.                          

 00010  FOGÃO 2 BOCAS INDUSTRIAL S/FORNO - Marca.: METALFO  UNIDADE               6.00           548,000         3.288,00

        UR                                                

 00014  CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA - Marca.: TRAVEL MAX   UNIDADE              31.00           269,000         8.339,00

        COM RODAS E  ESTRUTURAS  GIRATÓRIAS, MEDIDAS DA CADEIRA

        COMPLETA: 55 cm DE LARGURA, 92, cm DE ALTURA E 50 cm DE

        PROFUNDIDADE ( AZUL)                                   

 00015  FREEZER HORIZONTAL 309L, LINHA BRANCA 110V - Marca  UNIDADE               6.00         2.699,900        16.199,40

        .: ELECTROLUX                                     

                                                                                           VALOR TOTAL R$       85.547,40

Empresa: OFFICE DO  BRASIL  IMPORTACAO  E  EXPORTACAO EIRELI; C.N.P.J. nº 11.094.173/0001-32, estabelecida à R VICENTE SOARES DA

COSTA, Nº 132  A,  JARDIM  PRIMAVER,  São  Paulo  SP,  representada  neste  ato  pelo  Sr(a). RICARDO SANTOS OLIVEIRA, C.P.F. nº

365.799.518-85.                                                                                                                 

 ITEM   DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES                            UNIDADE         QUANTIDADE    VALOR UNITÁRIO      VALOR TOTAL

 00019  BEBEDOURO INDUSTRIAL COLUNA 100L EM INOX 3 TORNEIR  UNIDADE               6.00         2.250,000        13.500,00

        AS - Marca.: KARINA                               

        Bebedouro em aço   inox.   Água   filtrada   gelada  de

        qualidade em um  único  reservatório.  Acompanha filtro

        (externo) de fácil instalação, aparador de água frontal

        em chapa de  aço  inox  com  dreno.  CARACTERÍSTICAS  *

        BEBEDOURO INDUSTRIAL 100    LITROS   COLUNA   DE   ALTA

        QUALIDADE. * Corpo  e  estrutura  em aço inox 430 e pés

        reguláveis Capacidade de atendimento: 300 pessoas/hr em

        condições normais de  trabalho  DIMENSÕES  (CXAXP)  SEM

        EMBALAGEM . altura:   135   cm   .  largura:  70  cm  .

        profundidade: 72 cm    .   Peso:   40kg   PRODUTO   COM

        DISPONIBILIDADE IMEDIATA Garantia   de   1   ano   pelo

        fabricante.BEBEDOUROS 03 TORNEIRAS    100LT,   TORNEIRA

        FRONTAL CROMADA, APARADOR  DE  AGUA  FRONTAL EM INOX C/

        DRENO, REVESTIMENTO EXTERNO  EM  INOX,  MOTOR ERMETICO,

        TENSAO 127V OU 220V, CERTIFICAÇÃO INMETRO.             

                                                                                           VALOR TOTAL R$       13.500,00

Empresa: P G LIMA COM EIRELI - EPP; C.N.P.J. nº 23.493.764/0001-61, estabelecida à AL. DAS MANGUEIRAS, Nº33, IANETAMA, Castanhal

PA, (91) 3721-3037, representada neste ato pelo Sr(a). POLYANA GRIPP LIMA, C.P.F. nº 766.809.592-68.                            

 ITEM   DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES                            UNIDADE         QUANTIDADE    VALOR UNITÁRIO      VALOR TOTAL

 00009  FOGÕES A GÁS 4 BOCAS AUTOMATICO, FORNO AUTO LIMPAN  UNIDADE               6.00           675,000         4.050,00

        TE - Marca.: ESMALTEC                             

        automatico, forno auto limpante: fogão gás, fogao a gas

        tipo domestico fogão    à    gás,    4   bocas,   forno

        auto-limpante com lâmpada  interna  instalada, tampa de

        vidro, acendedor elétrico,  110  v, acompanha relógio e

        mangueira. classificação de  consumo a no inmetro, cor:

        branco.                                                
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 00011  GELADEIRAS FROST FREE 429LT - Marca.: CONSUL        UNIDADE               5.00         4.200,000        21.000,00

        Refrigerador duplex frost      free,      classificação

        energética: a. Consumo   aproximado   de   energia:  56

        kwh/mês, voltagem 127    v    60hz,    Capacidade    de

        armazenagem: geladeira: 329    litros,   freezer:   100

        litros. Capacidade de  armazenagem  total:  429 litros.

        Garantia de no  mínimo  um ano, com assistência técnica

        nas cidades de entrega cor branco.                     

 00012  MESA DE ESCRITÓRIO: 1,20 cm X 0,68 cm x 74 cm ALT.  UNIDADE              40.00           350,000        14.000,00

        MADEIRA MDF/BP 15 mm(AZUL) - Marca.: RS DOS SANTOS

        Gaveteiro: 2 gavetas em MDP com duas chaves.           

 00017  CADEIRAS DE PLÁSTICO, BRANCA, SEM BRAÇO - Marca.:   UNIDADE              80.00            45,540         3.643,20

        SOLPLAST                                          

        Cadeira Ambiente Área  externa  /Material  da estrutura

        Polipropileno/ sem Apoio  para  braços/Polipropileno  /

        Peso suportado ATÉ (kg)154 Kg.                         

 00018  ARMÁRIO EM AÇO COM DUAS PORTAS APRESENTA QUATRO PR  UNIDADE               5.00           608,850         3.044,25

        ATELEIRAS INTERNAS - Marca.: SO AÇO INDUSTRIAL    

        ALÉM DE FECHADURA  COM  MAÇANETA  E  ESTRUTURA  APOIADA

        DIRETAMENTE NO PISO  MEDIDAS EM mm (ALTURA 1880 LARGURA

        1200 PRONFUND. 450)  ESPECIFICAÇÃO  DO  ARMÁRIO  EM AÇO

        CHAPA 24 (0,60mm) - CHAPA 22 (0,75mm)                  

 00020  FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS - Marca.: CRISTAL AÇO IN  UNIDADE               4.00         1.867,140         7.468,56

        DUSTRI                                            

        COM FORNO                                              

                                                                                           VALOR TOTAL R$       53.206,01

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS

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

Parágrafo primeiro: 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, sendo, entretanto, assegurada ao beneficiário do registro, a 
preferência de fornecimento em igualdade de condições.

Parágrafo segundo: A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços o fornecedor 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, ficando sujeito, inclusive, às penalidades legalmente cabíveis pelo descumprimento de 
quaisquer de suas cláusulas.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

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.

Parágrafo primeiro: 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 
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indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida à ordem de classificação.

Parágrafo segundo: 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.

Parágrafo terceiro: As aquisições adicionais por outros órgãos ou entidades não poderão exceder, por órgão ou 
entidade, a cem por cento dos quantitativos registrados na presente Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

O recebimento, o local e o prazo de entrega dos bens deverão ocorrer de acordo com as especificações contida na 
ordem de compra, não podendo ultrapassar o prazo de 15 (quinze) dias da expedição da mesma.

Parágrafo Único: A empresa que não cumprir o prazo estipulado sofrerá as sanções previstas no item 27 do Edital 
em conformidade com a Lei 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado mediante a entrega dos produtos acompanhados da fatura (nota fiscal), discriminada de 
acordo com a nota de empenho, após a conferência da quantidade e qualidade dos materiais por gestor a ser 
designado pela contratante. Observado o recebimento definitivo da Nota Fiscal emitida pela empresa com 
discriminação dos bens, juntamente com o Termo de Recebimento, será esta atestada e encaminhada à 
administração da entidade contratante para fins liquidação.

Parágrafo Primeiro: O pagamento será creditado em favor do FORNECEDOR, por meio de ordem bancária ou 
cheque nominativo, o qual ocorrerá até 30 (trinta) dias corridos do recebimento definitivo dos materiais, após a 
aceitação e atesto nas Notas Fiscais/Faturas.

Parágrafo Segundo: Será procedida consulta "em sítios oficiais" antes do pagamento a ser efetuado ao 
FORNECEDOR, para verificação da situação do mesmo, relativamente às condições exigidas na contratação, 
cujos resultados serão impressos e juntados aos autos do processo próprio.

Parágrafo Terceiro: Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito 
existente na contratante em favor do FORNECEDOR. Caso a multa seja superior ao crédito eventualmente 
existente, a diferença será cobrada Administrativamente ou judicialmente, se necessário.

Parágrafo Quarto: Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido 
de alguma forma para tanto, fica convencionada a taxa de atualização financeira devida pela contratante, entre a 
data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento do fornecimento, mediante a aplicação da seguinte 
fórmula:
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EM=I x N x VP

Onde:

EM= Encargos Moratórios
N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento.
VP = Valor da parcela pertinente a ser paga;
TX = percentual da Taxa anual = 6%
I = Índice de compensação financeira, assim apurado:

I = (TX/100) _ I=(6/100) _ I=0,00016438
          365                365

A compensação financeira prevista nesta condição será cobrada em Nota Fiscal/Fatura, após a ocorrência.

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

A entrega dos produtos só estará caracterizada mediante solicitação do pedido do bem.

O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a 
entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES

Pela inexecução total ou parcial do objeto do Pregão Presencial pa ra Registro de Preços n° 9/2022-00017, a 
Administração da entidade contratante poderá, garantida a prévia defesa, aplicar às fornecedoras as seguintes 
sanções:

I - Advertência, que será aplicada por meio de notificação via ofício, mediante contra-recibo do representante legal 
da contratada estabelecendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis para que a empresa licitante apresente justificativas 
para o atraso, que só serão aceitas mediante crivo da Administração;

II - multa de 0,1% (zero vírgula um por cento) por dia de atraso pelo descumprimento das obrigações 
estabelecidas, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor dos produtos não entregues, recolhida no prazo 
máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente;

III - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do material não entregues, no caso de inexecução total ou parcial 
do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial, sem 
embargo. de indenização dos prejuízos porventura causados ao contratante pela não execução parcial ou total do 
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contrato.

Parágrafo Primeiro - Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 05 
(cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e de ampla defesa, enquanto perdurar os motivos determinantes 
da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a 
licitante que convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar a 
documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do 
seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto pactuado, comportar-se de modo 
inidôneo ou cometer fraude fiscal.

Parágrafo Segundo - As sanções previstas no inciso I e no parágrafo primeiro desta cláusula poderão ser 
aplicadas juntamente com as dos incisos “II” e “III”, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo 
processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

Parágrafo Terceiro - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, 
responderá a empresa fornecedora pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos devidos pela 
Administração ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.

Parágrafo Quarto - As penalidades serão obrigatoriamente registradas junto ao cadastro de fornecedores da 
entidade contratanteno, e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, 
sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais.

CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações obedecidas às disposições contidas no art. 65, da Lei nº 
8.666/1993.

Parágrafo Primeiro: O preço registrado poderá ser revisto em face da eventual redução daqueles praticados no 
mercado, ou em razão de fato que eleve o custo dos bens registrados.

Parágrafo Segundo: Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao 
preço praticado no mercado, o Contratante convocará o fornecedor, visando à negociação para redução de preços 
e sua adequação ao praticado pelo mercado.

Parágrafo Terceiro: Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido.

Parágrafo Quarto: Na hipótese do parágrafo anterior, o Contratante convocará os demais fornecedores, visando 
igual oportunidade de negociação.

Parágrafo Quinto: 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:
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I - 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;

II - Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.

Parágrafo Sexto: 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. 

CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS

O recebimento do objeto constante da presente ata está condicionado à observância de suas especificações 
técnicas, amostras, e quando couber embalagens e instruções, cabendo a verificação ao representante designado 
pela contratante.

Parágrafo Primeiro: Os produtos deverão ser novos, assim considerados de primeiro uso, e deverão ser 
entregues no endereço constante na ordem de compra, acompanhados das respectivas notas fiscais;

Parágrafo Segundo: Serão recebidos da seguinte forma:

I - Provisoriamente, no ato de entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com as 
especificações constantes da proposta da empresa, marca, modelo e especificações técnicas.

II - Definitivamente, após a verificação da qualidade, da quantidade dos produtos e sua conseqüente aceitação, 
mediante a emissão do Termo de Recebimento Definitivo assinado pelas partes em até 5 (cinco) dias úteis após o 
recebimento provisório.

CLÁUSULA DÉCIMA - 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:

 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, inexeqüível em função da elevação dos preços de mercado 
dos insumos que compõem o custo do material.

 Por iniciativa do Ministério da Justiça, quando:
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- 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;
- caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro de 
Preços ou nos pedidos dela decorrentes.

 Automaticamente:

- por decurso de prazo de vigência da Ata;
- quando não restarem fornecedores registrados;
Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a contratan te fará o devido apostilamento na Ata de 
Registro de Preços e informará aos fornecedores remanescentes, caso haja nova ordem de registro.

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

As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pela contratante.

Parágrafo Único: A emissão das ordens de fornecimento, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial, será 
igualmente autorizada pelo órgão requisitante.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

O licitante registrado na Ata de Registro de Preços estará obrigado a fornecer, quando solicitados, quantitativos 
superiores àqueles registrados, em função do direito de acréscimo de até 25% (vinte e cinco por cento) de acordo 
com o § 1º do art. 65, da Lei nº 8.666/93.

Parágrafo Primeiro: Na hipótese prevista no item anterior, a contratação se dará pela ordem de registro e na 
razão dos respectivos limites de fornecimento registrados na Ata.

Parágrafo Segundo: A supressão dos materiais registradas nesta Ata poderá ser total ou parcial, a critério da 
Administração, considerando-se o disposto no parágrafo 4º do artigo 15 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS PREÇOS E ITENS DE FORNECIMENTO

Os preços ofertados pela empresa classificada em primeiro lugar, signatária da presente Ata de Registro de Preços, 
constam do Encarte, que se constitui em anexo à presente Ata de Registro de Preços.

Parágrafo Único: Os preços, expressos em Real (R$), serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) 
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meses, contado a partir da assinatura da presente Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

A empresa fornecedora compromete-se a cumprir as obrigações constantes no edital e contrato, sem prejuízo das 
decorrentes das normas, dos anexos e da natureza da atividade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

São obrigações do CONTRATANTE, além das constantes no edital e do Contrato:

Parágrafo Primeiro: Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais)/Fatura(s) da contratada, após a efetiva 
entrega dos materiais e emissão do Termo de Recebimento Definitivo;

Parágrafo Segundo: Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por intermédio do  fiscal especialmente 
designado, de acordo com a Lei 8.666/93 e posteriores alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Integram esta Ata o Edital do Pregão Presencial para Registro de Preços nº  9/2022-00017 e a proposta da 
empresa classificada em 1º lugar.

Parágrafo Primeiro: Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com observância das disposições 
constantes das Leis nºs 8.666/93 e 10.520/2002  e demais normas aplicáveis.

Parágrafo Segundo: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preço na imprensa oficial, condição 
indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Contratante.

Parágrafo Terceiro: 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 DA PONTA, com exclusão 
de qualquer outro.

E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na 
presença das testemunhas que também o subscrevem.

 SÃO JOÃO DA PONTA-PA, 01 de Agosto de 2022

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PONTA
C.N.P.J.  nº  01.613.320/0001-80

CONTRATANTE
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C N MOTA LTDA
C.N.P.J. nº 13.822.943/0001-41

CONTRATADO
                                                                                
                                                                                

P G LIMA COM EIRELI - EPP
C.N.P.J. nº 23.493.764/0001-61

CONTRATADO
                                                                                
                                                                                

LP BARBOSA FARIAS LTDA
C.N.P.J. nº 45.893.549/0001-90

CONTRATADO
                                                                                
                                                                                

OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
C.N.P.J. nº 11.094.173/0001-32

CONTRATADO
                                                                                
                                                                                

L CARVALHO COMERCIO E SERVICOS EIRELI
C.N.P.J. nº 20.991.432/0001-19

CONTRATADO
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