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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – 002/2017 

Pregão Presencial para Registro de preços nº PPRP 002/2017-CMP 

Aos vinte e nove dias do mês de setembro do ano de 2017, na Sala das 
Comissões Permanentes, da CÂMARA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS - PA, 
inscrita no CNPJ/MF sob o no 34.845.040/0001-56, com sede na Praça Célio 
Miranda, n° 120, Centro, Cep: 68.625-970 – Paragominas/PA, representada 
legalmente pela excelentíssima Presidente da Câmara Municipal Srª Denise 
Terezinha Gabriel, brasileira, residente e domiciliado em Paragominas, 
considerando o julgamento da licitação na modalidade de PREGÃO 
PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS, Nº - PPRP 002/2017-CMP, 
publicada no DOE do dia 18/09/2017 RESOLVE registrar os preços das 
empresas, nas quantidades estimadas, de acordo com a classificação por elas 
alcançadas por item, atendendo as condições previstas no Instrumento 
Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, e regido pela Lei 
Federal nº. 10.520/2002, pela Lei Federal no 8.666/93 e suas alterações e em 
conformidade com as disposições a seguir. 

DESCRIÇÃO: aquisição de Material de Consumo (material de copa e cozinha, 
limpeza e gêneros alimentícios em geral). 

ADJUDICADO PARA: SUPERMERCADO PORTO ALEGRE EIRELI - EPP 
MATERIAL DE CONSUMO: COPA E COZINHA   

ITEM DESCRIÇÕES DOS ITENS QNT UNIDADE 
VALOR COM 
DESCONTO 

R$ 

VALOR 
TOTAL R$ 

01 Copo descartável, em poliestireno, capacidade 180ml, 
A embalagem deve estar protegida com sacos plásticos 
em manga inviolável e deverá atender normas da 
ABNT, com dados de identificação e procedência 
certificado e registro de órgão competente.  

20 CAIXA com 
25 pacotes 

de 100 unid. 

69,07 1.381,40 

02 Copo descartável, em poliestireno, capacidade 50ml. A 
embalagem deve estar protegida com sacos plásticos 
em manga inviolável e deverá atender normas da 
ABNT.  

20 CAIXA com 
50 pacotes 

de 100 unid. 

80,48 1.609,60 

03 Garrafa térmica pressão, em polipropileno, ampola 
vidro, com alça, lisa. 

10 UNIDADE 
De 01 litro, 

31,35 313,50 

04 Garrafa térmica pressão, em polipropileno, ampola 
vidro, com alça, lisa.  

10 UNIDADE 
De 02 litro 

89,75 897,50 

05 Copo descartável, em poliestireno, capacidade 200ml. 
A embalagem deve estar protegida com sacos plásticos 
em manga inviolável e deverá atender normas da 
ABNT, com dados de identificação e procedência 
certificado e registro de órgão competente. 

20 CAIXA 
Com 25 

pacotes de 
100 unid. 

70,82 1.416,40 

06 Papel toalha, Inter folha, não reciclado, boa absorção, 
com 2 dobras, extra - luxo, dimensões 22,5x22,5cm, na 
cor branco. Embalagem com dados de identificação do 
produto e marca do fabricante.  

100 PACOTE 
com 100 
folhas. 

4,15 415,00 

07 Pano de prato em algodão alvejado, sem estampa, 
bordas com acabamento em overlock, alta absorção, 
com dados de identificação de produto e marca do 
fabricante. 

10 UNIDADE 5,12 51,20 
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08 FILTRO DE PAPEL P/CAFÉ: com micro furos e dupla 

costura lateral, tamanho médio 103 mm, 100% 
celulose. 

100 CAIXA com 
30 filtros 

4,05 405,00 

09 FÓSFORO: confeccionado em madeira com 
acabamento perfeito, com ponta abrasiva, medindo 
aproximadamente 6cm de comprimento total. 
Acondicionado em caixas resistentes de forma a 
garantir a integridade do produto até seu uso. A 
embalagem deverá conter externamente os dados de 
identificação, procedência e qualidade.  

05 PACOTE 
com 10 

caixas de 40 
palitos 

2,04 10,20 

10 Talheres descartáveis incolor ou branco médio (garfo e 
colher para refeição). 

30 PACOTE 
Com 50 unid 

3,46 103,80 

11 Garfo para mesa em inox: garfo de mesa em aço inox, 
acabamento liso, com as seguintes dimensões: 
comprimento total 20cm; cabo 14cm; diâmetro da área 
superior 6cm; dentes 4cm; largura total do garfo 2cm; 

30 UNIDADE 1,07 32,10 

12 Isqueiros - Acende 3.000 vezes, Selo holográfico do 
INMETRO que garante originalidade, qualidade e 
segurança. 

20 UNIDADE 3,89 77,80 

13 Jarra de plástico, capacidade para 1,5 litros, com 
tampa plástica. 
 

10 UNIDADE 7,51 75,10 

14 Jarra de plástico, com tampa, capacidade para 2 litros, 
com tampa plástica. 

10 UNIDADE 9,46 94,60 

15 Prato raso descartável incolor/branco 350x350 mm  50 PACOTE 
com 10 unid 

0,98 49,00 

16 Prato raso descartável incolor/branco 200x200 mm 
 

50 PACOTE 
com 10 unid 

      0,93         46,50 

17 Avental de cozinha de pvc, tipo frontal, tamanho 
aproximado 1,10m de comprimento total, inteiramente 
confeccionado em material sintético, sem costuras, 
possui tirantes para amarril e ajuste ao corpo do 
usuário na altura do pescoço e na cintura do mesmo 
material afixados ao avental por costuras simples. 

05 UNIDADE      5,07      25,35 

18 Faca de mesa em inox: com ponta arredondada e 
borda serrilhada, cabo com acabamento liso. 
Dimensões: cabo 10 cm, lâmina 10 cm, comprimento 
total 20cm.  

30 UNIDADE 1,61 48,30 

19 Caçarola em alumínio polido, nº 14, sem tampa, com 
cabo em madeira reforçado e resistente ao calor, 
capacidade mínima de 2 litros, diâmetro 14 cm, altura 
13 cm, espessura do alumino 1,50 mm. 

05 UNIDADE 12,67 63,35 

20 Copo de vidro transparente, cilíndrico, com capacidade 
aproximada de 300 ml, altura aproximada de 13 cm e 
diâmetro de 66 mm, embalado em caixa de modo a 
proteger cada copo individualmente. 

05 CAIXA 
Com 06 unid 

10,73 53,65 

21 Prato fundo, vidro temperado liso, transparente, 
medindo aproximadamente 22 cm de diâmetro e x 03 
cm de profundidade. 

20 UNIDADE 5,18 103,60 

22 Guardanapo de papel, folha dupla, em fibra celulósica, 
na cor branca, medindo, aproximadamente, 33 cm x 33 
cm. Será aceita uma variação máxima de 1 cm nas 
medidas citadas. 
 

30 PACOTE 
Com 50 
folhas 

2,68 80,40 

23 Xícara cilíndrica com pires redondo, vidro temperado 
liso, para café, cor transparente, de 100ml. 

40 UNIDADE 4,54 181,60 
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24 Taça de vidro transparente p/ água 200 ml.  

 
50 UNIDADE 4,87 243,50 

25 Porta sabão para pia com duas divisórias de plástico: 
porta detergente e bucha. Comprimento: 16 cm, 
largura: 5,5cm. Altura: 8 cm. 

10 UNIDADE 5,84 58,40 

26 

Colher de sopa em aço inoxidável, cabo em aço 
inoxidável, 2,20 mm de espessura, comprimento 
aproximado de 24 cm. 

30 UNIDADE 2,92 87,60 

 
 
 

MATERIAL DE CONSUMO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS   

ITEM DESCRIÇÕES DOS ITENS QNT UNIDADE 
VALOR COM 
DESCONTO 

R$ 

VALOR 
TOTAL R 

27 Açúcar cristalizado, sacarose de cana-de-açúcar, na 
cor branca. Embalagem contendo dados de 
identificação do produto, marca do fabricante, data de 
fabricação e prazo de validade, de acordo com a 
resolução 12/78 da comissão nacional de normas.  

200 PACOTE 
com 2kg. 

2,68 536,00 

28 Água mineral natural, com certificados de autorizações 
dos órgãos competentes. 

150 GALÕES de 
20 litros 

8,59 1.288,50 

29 Água mineral natural, acondicionada em copos 
plásticos de 200ml, com certificados de autorizações 
dos órgãos competentes. 

400 CAIXA com 
48 copos de 

200 ml 

19,32 7.728,00 

30 Café torrado e moído, embalagem a vácuo, de primeira 
qualidade, contendo identificação do produto, marca do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade, selo 
de pureza da associação brasileira da indústria do café 
- abic.  

400 PACOTE de 
500g 

5,22 2.088,00 

31 Achocolatado em pó, com identificação do produto, 
marca do fabricante, data de fabricação e prazo de 
validade.  

40 UNIDADE 
Com 400g 

5,71 228,40 

32  Leite de vaca, integral, acondicionado em embalagem 
longa vida uht/ uat, de 1 litro, deverá conter 
externamente os dados de identificação, procedência, 
informação nutricional, número de lote, data de 
validade, quantidade do produto, número do registro no 
ministério da agricultura/sif/dipoa e carimbo de 
inspeção. 

250 UNIDADE 
de 01 litro 

4,93 1.232,50 

33 Adoçante líquido dietético (sacarina sódica e ciclamato 
de sódio). 

12 FRASCO de 
100 ml 

4,54 54,48 

34 Vinagre de álcool: fornecer em embalagem plástica 
transparente contendo o registro no ministério da 
agricultura e reforma agrária. 

60 FRASCO 
de 900ml 

2,43 145,80 

35 
Bicarbonato de sódio: produto químico. 60 PACOTE de 

80 gramas. 
0,88 52,80 

36 
Margarina vegetal, lipídio 65%, com sal, embalagem 
contendo a identificação do produto, marca do 
fabricante, data de fabricação e prazo de validade. 

12 UNIDADE 
De 500g 

3,56 42,72 
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MATERIAL DE CONSUMO: HIGIENE E LIMPEZA   
  

ITEM DESCRIÇÕES DOS ITENS QNT UNIDADE 
VALOR COM 
DESCONTO 

R$ 

VALOR 
TOTAL R$ 

37 Água sanitária, para limpeza geral, bactericida e 
germicida, embalagem com identificação do produto, 
marca do fabricante, data de fabricação e prazo de 
validade. 

150 UNIDADE 
De 01 litro 

2,00 300,00 

38 Álcool etílico 70% - desinfetante à base de álcool etílico 
a 70%, indicado para superfícies fixas, antissepsia da 
pele em procedimento de médio e baixo risco.  

40 FRASCO 
De 01 litro 

5,95 238,00 

39 Álcool etílico hidratado a 92,8% graus inpm, 
embalagem contendo dados de identificação do 
produto, marca do fabricante, data de fabricação e 
prazo de validade. O produto deverá ter registro no 
ministério da saúde.  

50 FRASCO 
De 01 litro 

8,59 429,50 

40 Inseticida aerossol, inodoro, a base de água, para 
moscas, mosquitos e baratas. 

20 FRASCO 
De 300 ml 

11,41 228,20 

41 Desinfetante líquido para uso geral, essências diversas, 
com identificação do produto, marca do fabricante, data 
de fabricação e prazo de validade. 

80 FRASCO 
De 02 litros 

6,05 484,00 

42 Desinfetante líquido para uso geral, essências diversas, 
com identificação do produto, marca do fabricante, data 
de fabricação e prazo de validade. 

40 GALÕES de 
05 litros 

21,07 842,80 

43 Detergente líquido concentrado, com, no mínimo, 11% 
do princípio ativo básico do detergente, essências 
diversas, embalagem plástica com identificação do 
produto, marca do fabricante, data de fabricação e 
prazo de validade. 

100 UNIDADE 
De 500 ml 

1,61 161,00 

44 Escova para limpeza base em plástico com cerdas em 
nylon, dimensões mínimas 13cm x 6cm, com dados de 
identificação do produto e marca do fabricante. 

05 UNIDADE 3,02 15,10 

45 Esponja de lã de aço, em aço carbono, abrasividade 
fina, para limpeza e brilho, peso líquido não inferior a 
50g, acondicionado em pacote contendo dados de 
identificação do produto, do fabricante, data de 
fabricação e prazo de validade.  

20 PACOTE 
com 08 unid 

1,45 29,00 

46 Esponja multiuso, dupla face, sintética a base de 
espuma de poliuretano com bactericida e fibra sintética 
com abrasivo, dimensões aproximadas 110 x 75 x 
20mm. Embalagem plástica individual, contendo o 
nome do fabricante, data de fabricação e prazo de 
validade. 

100 UNIDADE 0,54 54,00 

47 Limpa vidros: limpador de vidros com pulverizador em 
gatilho que contenha em sua formulação lauril éter 
sulfato de sódio. 

30 FRASCO 
De 500 ml 

    8,59    257,70 

48 Lustra móveis: lustra móveis, cremoso, frasco de 
material resistente com 200 ml. 

02 FRASCO de 
200 ml 

5,12 10,24 

49 Pastilha sanitária: pastilha desodor em diversos 
aromas. 

300 UNIDADE 1,61 483,00 

50 Limpador instantâneo multiuso, composto de tenso 
ativo não iônico, coadjuvantes. Embalagem contendo a 

20 FRASCO de 
500 ml 

4,88 97,60 
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marca do fabricante e prazo de validade. Registro no 
ministério da saúde.  

51 Luva de borracha descartável, de segurança e 
proteção, para limpeza em látex natural, revestimento 
interno aveludado, palma antiderrapante e reforçada, 
tamanho médio, embalagem integra conforme praxes 
do fabricante, contendo dados de identificação, 
procedência, data de fabricação e validade e 
certificação de órgão competente. 

20 PARES 4,88 146,40 

52 Pá coletora de lixo de plástico, cabo em madeira.  
 

10 UNIDADE 7,32 73,20 

53 Pano de chão, em algodão alvejado tipo saco, para 
limpeza, dimensões aproximadas de 65x35cm. 
Embalagem com identificação do produto e marca do 
fabricante.  

30 UNIDADE 4,98 149,40 

54 RODO PEQUENO: · rodo, com cabo de madeira 
plastificada com rosca, medindo no mínimo 1,20 cm de 
comprimento, suporte plástico medindo 
aproximadamente 30 cm, com borracha dupla. 
Utilização: piso ou qualquer superfície lisa.  

10 UNIDADE 4,88 48,80 

55 RODO GRANDE: · rodo, com cabo de madeira 
plastificada com rosca, medindo no mínimo 1,20 cm de 
comprimento, suporte plástico medindo 
aproximadamente 50 cm, com borracha dupla. 
Utilização: piso ou qualquer superfície lisa. 

10 UNIDADE 6,93 69,30 

56 VASSOURA GRANDE: · vassoura de pelo sintético 
para piso com no mínimo 60 cm. Base madeira com 
cabo. Cabo medindo aprox. 1,20 cm, plastificado e 
pendurico.  

10 UNIDADE 14,49 144,90 

57 VASSOURA PEQUENA: · vassoura de pelo sintético 
para piso com no mínimo 30 cm. Base madeira com 
cabo. Cabo medindo aprox. 1,20 cm, plastificado e 
pendurico.  

10 UNIDADE 6,68 66,80 

58 Papel higiênico branco, folhas simples picotada, de alta 
qualidade, com dimensões 10cmx30m, na cor branco, 
com a marca do fabricante, dimensões, indicação de 
não reciclado, cor e lote do produto.  

15 FARDO 
Com 64 

rolos de 30 
metros. 

43,90 658,50 

59 Sabão em pó, testado dermatologicamente, essências 
diversas, devendo conter embalagem com identificação 
do produto, marca do fabricante, data de fabricação e 
data de validade. 

15 UNIDADE 
de 01 kg 

9,12 136,80 

60 Sabonete líquido, em refil, fragrância agradável, para 
saboneteiras de banheiros com no mínimo 800ml.  
 

20 UNIDADE 
de 800 ml 

6,83 136,60 

61 Suporte para sabonete líquido/álcool gel: dispenser 
para sabonete líquido utiliza refil com 800 ml ou 
reservatório. Cores: frente verde acrílico translúcido e 
fundo cinza, com as seguintes dimensões aproximadas 
(variável até 10%): 12 cm de profundidade, 11 cm de 
largura e 26 cm altura. 

10 UNIDADE 11,71 117,10 

62 Sabonete líquido: sabonete líquido para limpeza das 
mãos, pronto para usar Sem diluir, Embalagem com 
dados de identificação do produto e marca do 
fabricante e registro do produto junto ao ministério da 
saúde/ANVISA. 

10 GALÕES de 
05 litros 

28,29 282,90 

63 Sabão em barra, comum, testado dermatologicamente, 15 PACOTE 6,73 100,95 
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essências diversas, embalagem contendo norma 
eb56/54 da ABNT. 

com 5 
unidades de 

200g. 

64 Saco para lixo preto, medindo aproximadamente 
75x95cm, com espessura mínima de 0,04. Embalagem 
com dados de identificação do produto e marca do 
fabricante.  

150 PACOTE 
com 10 unid 
de 100 litros 

3,37 505,50 

65 Saco plástico para lixo, largura de 63cm, podendo 
variar +/- 1,0cm, altura mínima de 80cm, micragem de 
4,0 A embalagem deverá informar a marca do 
fabricante, dimensões do saco, quantidade. O produto 
deverá atender normas ABNT NBR 9191.  

100 PACOTE 
Com 15 unid 
de 50 litros 

      2,68     268,00 

66 Cesto para lixo confeccionado em plástico, telado, 
formato cilíndrico, fundo plano, com identificação do 
produto e marca do fabricante, capacidade para 20 
litros.  

10 UNIDADE 21,46 214,60 

67 Cesto para lixo em plástico, formato cilíndrico, fundo 
plano, com tampa basculante, alta resistência, com 
identificação do produto e marca do fabricante, 
capacidade para 100 litros.  

10 UNIDADE 119,02 1.190,20 

68 Saco plástico para lixo. Embalagem de plástico com 
identificação do produto, marca do fabricante, data de 
fabricação. O produto deverá ter registro no inmetro. 
 

100 PACOTE 
Com 25 und 
de 30 litros 

2,39 239,00 

69 Saco plástico para lixo, saco de polietileno. Embalagem 
de plástico com identificação do produto, marca do 
fabricante, data de fabricação. O produto deverá ter 
registro no inmetro e estar em conformidade com as 
normas da ABNT. 

150 PACOTE 
com 50 und 
de 15 litros 

2,15 322,50 

70 Flanela para limpeza: flanela para limpeza 100 % 
algodão, peluciada em ambos os lados, alta 
capacidade de absorção, medindo 38x58cm. 

20 UNIDADE 2,15 43,00 

71 Pano multiuso 80 PACOTE 
Com 05 unid 

5,37 429,60 

72 Escova para vaso sanitário: escova para vaso sanitário 
em fio nylon com cabo e suporte. 
 

10 UNIDADE 6,44 64,40 

73 Lixeira para banheiro: lixeira para banheiro, em plástico 
resistente, com acionamento por pedal e capacidade 
para 12 a 14 litros, na cor preta. 

10 UNIDADE 3,41 34,10 

74 Soda cáustica: com 98 a 99%, escama, embalagem  
contendo a identificação do produto e prazo de 
validade. 

10 FRASCO 
Com 01 kg 

12,88 128,80 

75 Desentupidor de pias: confeccionado em borracha, com 
cabo de madeira. 

05 UNIDADE 10,24 51,20 

76 Aromatizante de ambiente: frasco com aplicador, 
bactericida, anti-mofo, fragrância 
multi florais de longa duração. 

100 FRASCO 
com 360 ml 

10,00 1.000,00 

VALOR TORAL                                                                                                                                              R$ 31.574,34 
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DO OBJETO 

1.1 - A presente Ata tem por objeto o registro de preços que objetiva a 

contratação de pessoa jurídica para a eventual aquisição de Material de 

Consumo (material de copa e cozinha, limpeza e gêneros alimentícios em geral) 

a fim de suprir as necessidades da Câmara Municipal de Paragominas - PA, 

conforme descrições e especificações apresentadas no Anexo I do presente 

Edital, na Modalidade Pregão - Menor Preço Por Item n° PPRP 002/2017-CMP, 

que passa a fazer parte desta Ata, juntamente com a documentação e proposta 

de preços apresentadas pelas licitantes classificadas. 

DO PREÇO 

2.1 - Os preços a serem pagos coincidem com os preços definidos no Anexo VII 

- A, e nele estão inclusas todas as espécies de tributos, diretos e indiretos, 

encargos sociais, seguros, fretes, material, mão-de-obra e quaisquer despesas 

inerentes à compra. 

2.2 - Os preços contratados serão fixos e irreajustáveis, ressalvado o disposto 

na cláusula terceira deste instrumento. 

2.3 - A existência de preços registrados não obrigará a Administração a firmar 

contratações que deles poderão advir, facultada a realização de licitação 

específica ou a contratação direta para a aquisição pretendida nas hipóteses 

previstas na Lei Federal nº. 8.666/93, mediante fundamentação, assegurando-

se ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de 

condições. 

DA ALTERAÇÃO DO PREÇO PRATICADO NO MERCADO E DO 

REEQUILÍBRIO DA EQUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. 

3.1 – Quando, por motivo superveniente, o preço registrado tornar-se superior 

ao preço praticado pelo mercado, o órgão gerenciador deverá: 

a) Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e 

sua adequação ao praticado pelo mercado; 

b) Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido; 

c) Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de 

negociação. 

3.2 – Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o 
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fornecedor, mediante oferta de justificativas comprovadas, não puder cumprir o 

compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

a) Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de sanção 

administrativa, desde que as justificativas sejam motivadamente aceitas e o 

requerimento ocorra antes da emissão de ordem de fornecimento. 

b) Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de 

negociação. 

3.3 – Não logrando êxito nas negociações, o órgão gerenciador deve proceder à 

revogação da Ata de Registro de Preços e à adoção de medidas cabíveis para 

obtenção de contratação mais vantajosa.  

3.4 – Em caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, será adotado 

o critério de revisão, como forma de restabelecer as condições originalmente 

pactuadas.  

3.5 – A revisão poderá ocorrer a qualquer tempo da vigência da Ata, desde que 

a parte interessada comprove a ocorrência de fato imprevisível, superveniente à 

formalização da proposta, que importe, diretamente, em majoração de seus 

encargos. 

3.5.1 – Em caso de revisão, a alteração do preço ajustado, além de obedecer 

aos requisitos referidos no item anterior, deverá ocorrer de forma proporcional à 

modificação dos encargos, comprovada minuciosamente por meio de memória 

de cálculo a ser apresentada pela parte interessada. 

3.5.2 – Dentre os fatos ensejadores da revisão, não se incluem aqueles eventos 

dotados de previsibilidade, cujo caráter possibilite à parte interessada a sua 

aferição ao tempo da formulação/aceitação da proposta, bem como aqueles 

decorrentes exclusivamente da variação inflacionária, uma vez que inseridos, 

estes últimos, na hipótese de reajustamento, modalidade que não será admitida 

neste registro de preços, posto que a sua vigência não supera o prazo de um 

ano. 

3.5.3 – Não será concedida a revisão quando:  

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

b) O evento imputado como causa de desequilíbrio houver ocorrido antes da 

formulação da proposta definitiva ou após a finalização da vigência da Ata; 
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c) Ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos 

encargos atribuídos à parte interessada; 

d) A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoração de seus 

próprios encargos, incluindo-se, nesse âmbito, a previsibilidade da ocorrência do 

evento. 

3.5.4 – Em todo o caso, a revisão será efetuada por meio de aditamento 

contratual, precedida de análise pela CÂMARA MUNICIPAL DE 

PARAGOMINAS, e não poderá exceder o preço praticado no mercado. 

DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 

4.1 - O preço registrado poderá ser cancelado nas seguintes hipóteses: 

4.1.1 - Pela Câmara Municipal de Paragominas - PA, quando houver 

comprovado interesse público, ou quando o fornecedor: 

a) não cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços; 

b) não formalizar contrato decorrente do Registro de Preços ou não retirar o 

instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável; 

c) não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de se tornar este superior 

aos praticados no mercado; 

d) incorrer em inexecução total ou parcial do contrato decorrente do registro de 

preços; 

4.1.2 – Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação formal e expressa, 

comprovar a impossibilidade, por caso fortuito ou força maior, de dar 

cumprimento às exigências do instrumento convocatório e da Ata de Registro de 

Preços. 

4.2 - O cancelamento do registro de preços por parte da Administração, 

assegurados a ampla defesa e o contraditório, será formalizado por decisão da 

autoridade competente. 

4.2.1 – O cancelamento do registro não prejudica a possibilidade de aplicação 

de sanção administrativa, quando motivada pela ocorrência de infração cometida 

pelo particular, observados os critérios estabelecidos na cláusula décima 

primeira deste instrumento. 

4.3 - Da decisão da autoridade competente se dará conhecimento aos 

fornecedores, mediante o envio de correspondência, com aviso de recebimento. 
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4.4 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, 

a comunicação será efetivada através de publicação na imprensa oficial, 

considerando-se cancelado o preço registrado, a contar do terceiro dia 

subsequente ao da publicação. 

4.5 - A solicitação, pelo fornecedor, de cancelamento do preço registrado deverá 

ser formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, instruída com a 

comprovação dos fatos que justificam o pedido, para apreciação, avaliação e 

decisão da Administração. 

DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

5.1 - O pagamento em favor da Contratada será realizado até o dia 30 do mês 

subsequente após a entrega do documento de cobrança a Câmara Municipal de 

Paragominas - PA e o atesto da nota fiscal pelo setor responsável pela 

solicitação, vedada a antecipação.  

5.2 - O pagamento far-se-á por meio de transferência bancária na conta do 

contratado. 

5.3 - Incumbirão à Contratada a iniciativa e o encargo do cálculo minucioso da 

fatura devida, a ser revisto e aprovado pela Contratante, juntando-se o cálculo 

da fatura. 

5.4 - A liquidação das despesas obedecerá rigorosamente o estabelecido na Lei 

nº 4.320/64 e alterações posteriores. 

5.5 - Se houver alguma incorreção na Nota fiscal, a mesma será devolvida à 

Contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento 

será contado a partir da data de apresentação na nova Nota fiscal, sem qualquer 

ônus ou correção a ser paga pela Contratante. 

5.6 – A eventual inadimplência de um dos órgãos participantes desta Ata não 

produzirá efeitos quanto aos demais.  

5.7 – A Nota Fiscal deverá vir acompanhada da CERTIDÃO CONJUNTA 

FEDERAL, FGTS e Trabalhista sob pena de não recebimento. 

DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA E DOS CONTRATOS 

6.1 - O prazo de vigência dessa Ata de Registro de Preços é de 01 (um) ano, 

contado do dia posterior à data de sua assinatura e publicação no Mural de 

Avisos da Câmara Municipal. 



                                              ESTADO DO PARÁ 
    PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS 
CNPJ: 34.845.040/0001-56 

Praça Célio Miranda, 120 – centro – fones (91)3729-7922/7923 

www.camaraparagominas.pa.gov.br / Email: cmplicitacao@gmail.com.br / Fone: 3729-7922 
6.2 – O prazo de vigência das contratações decorrentes desse registro de preços 

apresentará como termo inicial o recebimento da ordem de fornecimento (Anexo 

IX) ou assinatura do contrato, e como termo final o recebimento definitivo dos 

produtos fornecidos para a Câmara Municipal de Paragominas - PA ou o 

encerramento do contrato, observados os limites de prazo de entrega fixados no 

Anexo I e a validade da ata de registro de preços. 

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas inerentes a está Ata correrão à conta das respectivas dotações 

orçamentárias dos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta que 

aderirem à contratação e serão especificadas ao tempo da ordem de emissão 

de fornecimento. 

Exercício 2017 
10.01 Câmara Municipal de Paragominas. 
00001.01.031.0001.2.001 – Manutenção da Câmara Municipal. 
Elemento: 33.90.30.00 – Material de Consumo. 
 

DA CONVOCAÇÃO PARA RECEBER A ORDEM DE FORNECIMENTO 

8.1 - A emissão da Ordem de Fornecimento constitui o instrumento de 

formalização da aquisição com os fornecedores, em conformidade com os 

prazos estabelecidos na Lei Federal nº. 8.666/93. 

8.2 - Quando houver a necessidade de fornecimento dos produtos por algum dos 

órgãos participantes da Ata, o licitante classificado em primeiro lugar será 

convocado para receber a ordem de fornecimento no prazo de até 02 (dois) dias 

úteis. 

8.3 - A Câmara Municipal de Paragominas - PA poderá prorrogar o prazo fixado 

no item anterior, por igual período, nos termos do art. 64, § 1º da Lei Federal nº. 

8.666/93, quando solicitado pelo licitante classificado, durante o seu transcurso, 

e desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo ente promotor do certame. 

8.4 - Se o licitante classificado em primeiro lugar se recusar a receber a ordem 

de fornecimento ou se não dispuser de condições de atender integralmente à 

necessidade da Câmara Municipal de Paragominas - PA, poderá a ordem de 

fornecimento ser expedida para os demais proponentes cadastrados que 

concordarem em fornecer os Material de Consumo ao preço e nas mesmas 
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condições da primeira colocada, observada a ordem de classificação. 

DA ENTREGA E RECEBIMENTO DOS PRODUTOS 

9.1 - A entrega dos produtos dar-se-á no prazo a ser estipulado através do 

cronograma fornecido pela Câmara Municipal de Paragominas - PA. 

9.2 - Os produtos em questão deverão ser entregues no endereço em que se 

consta na ordem de fornecimento com entrega das 08:00 às 14:00 horas de 

segunda à sexta-feira Feira. 

9.3 – A Câmara Municipal de Paragominas - PA Contratante, designará 

formalmente o servidor (ou comissão de, no mínimo, 3 três membros, na 

hipótese do parágrafo 8º do art. 15 da Lei nº 8.666/93) responsável pelo 

recebimento dos Material de Consumo, por meio de termo circunstanciado que 

comprove a adequação do objeto aos termos deste contrato e pela atestação 

provisória e/ou definitiva das mesmas 24 horas. 

DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES 

10.1 - Compete à Contratada: 

a) entregar os produtos de acordo com as condições e prazos propostos e 

fornece-los dentro do período da validade; 

b) providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo setor 

competente do Contratante; 

c) manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 

na licitação, conforme dispõe o inciso XIII, do artigo 55, da Lei Nº 8.666/93 e 

alterações; 

10.2 - Compete à Contratante: 

a) efetuar o pagamento do preço previsto na cláusula segunda, nos termos deste 

instrumento; 

b) definir o local para entrega dos produtos adquiridos; 

c) designar servidor (ou comissão de, no mínimo, 3 três membros, na hipótese 

do parágrafo 8º do art. 15 da Lei nº 8.666/93) responsável pelo acompanhamento 

e fiscalização na entrega dos produtos adquiridos. 

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

11.1 - O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o licitante 
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contratado à aplicação de multa de mora, nas seguintes condições: 

11.1.1 - Fixa-se a multa de mora em 0,3 % (três décimos por cento) por dia de 

atraso, a incidir sobre o valor total reajustado do contrato, ou sobre o saldo 

reajustado não atendido, caso o contrato encontre-se parcialmente executado; 

11.1.2 - Os dias de atraso serão contabilizados em conformidade com o 

cronograma de execução do objeto; 

11.1.3 - A aplicação da multa de mora não impede que a Administração rescinda 

unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas no item 11.2 

deste edital e na Lei Federal nº. 8.666/93; 

11.2 - A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a aplicação das 

seguintes sanções ao licitante contratado: 

a) Advertência; 

b) Multa compensatória por perdas e danos, no montante de 10% (dez por 

cento) sobre o saldo contratual reajustado não executado pelo particular;  

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com a Administração Pública Municipal, Direta ou Indireta, por prazo 

não superior a 02 (dois) anos; 

d) Impedimento para licitar e contratar com a Administração Pública 

Municipal, Direta ou Indireta, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das 

multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, 

especificamente nas hipóteses em que o licitante, convocado dentro do prazo de 

validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou 

apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento 

da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 

execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal; 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, em toda a Federação, enquanto perdurarem os motivos determinantes 

da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade 

que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir 

a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção 

aplicada com base na alínea “c”. 

§ 1º. As sanções previstas nas alíneas “a”, “c”; “d” e “e” deste item, não são 
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cumulativas entre si, mas poderão ser aplicadas juntamente com a multa 

compensatória por perdas e danos (alínea “b”). 

§ 2º. Quando imposta uma das sanções previstas nas alíneas “c”, “d” e “e”, a 

autoridade competente submeterá sua decisão ao Presidente Municipal, a fim de 

que, se confirmada, tenha efeito perante a Administração Pública Municipal. 

§ 3º. Caso as sanções referidas no parágrafo anterior não sejam confirmadas 

pelo Presidente Municipal, competirá ao órgão promotor do certame, por 

intermédio de sua autoridade competente, decidir sobre a aplicação ou não das 

demais modalidades sancionatórias. 

§ 4º. Confirmada a aplicação de quaisquer das sanções administrativas previstas 

neste item, competirá ao órgão promotor do certame proceder com o registro da 

ocorrência no SICAF, em campo apropriado. No caso da aplicação da sanção 

prevista na alínea “d”, deverá, ainda, ser solicitado o descredenciamento do 

licitante no SICAF. 

11.3 – As sanções administrativas somente serão aplicadas mediante regular 

processo administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditório, 

observando-se as seguintes regras: 

a) Antes da aplicação de qualquer sanção administrativa, o órgão promotor 

do certame deverá notificar o licitante contratado, facultando-lhe a apresentação 

de defesa prévia; 

b) A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com 

aviso de recebimento, indicando, no mínimo: a conduta do licitante contratado 

reputada como infratora, a motivação para aplicação da penalidade, a sanção 

que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa; 

c) O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis 

a contar da intimação, exceto na hipótese de declaração de inidoneidade, em 

que o prazo será de 10 (dez) dias consecutivos, devendo, em ambos os casos, 

ser observada a regra do artigo 110 da Lei Federal nº. 8666/93; 

d) O licitante contratado comunicará ao órgão promotor do certame as 

mudanças de endereço ocorridas no curso do processo licitatório e da vigência 

do contrato, considerando-se eficazes as notificações enviadas ao local 

anteriormente indicado, na ausência da comunicação; 
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e) Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua 

apresentação, o órgão promotor do certame proferirá decisão fundamentada e 

adotará as medidas legais cabíveis, resguardado o direito de recurso do licitante 

que deverá ser exercido nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93; 

f) O recurso administrativo a que se refere a alínea anterior será submetido 

à análise da Assessoria jurídica da Câmara Municipal de Paragominas. 

11.4 – Os montantes relativos às multas moratórias e compensatórias aplicadas 

pela Administração poderão ser cobrados judicialmente ou descontados dos 

valores devidos ao licitante contratado, relativos às parcelas efetivamente 

executadas do contrato; 

11.5 – Nas hipóteses em que os fatos ensejadores da aplicação das multas 

acarretarem também a rescisão do contrato, os valores referentes às 

penalidades poderão ainda ser descontados da garantia prestada pela 

contratada; 

11.6 – Em qualquer caso, se após o desconto dos valores relativos às multas 

restar valor residual em desfavor do licitante contratado, é obrigatória a cobrança 

judicial da diferença. 

DA RESCISÃO 

A rescisão da Ata poderá ocorrer nas hipóteses e condições previstas nos artigos 

78 e 79 da Lei nº 8.666/93, no que couberem, com aplicação do art. 80 da mesma 

Lei, se for o caso. 

DOS ADITAMENTOS 

A presente Ata poderá ser aditada, estritamente, nos termos previstos na Lei no 

8.666/93, após manifestação formal da CONTRATANTE. 

DOS RECURSOS 

Os recursos, representação e pedido de reconsideração, somente serão 

acolhidos nos termos do art. 109, da Lei no 8.666/93 e alterações posteriores. 

DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

A execução da ARP – Ata de Registro de Preços ou dos contratos a serem 

firmados serão fiscalizados pelo representante da Câmara Municipal de 

Paragominas - PA, o Sr. ONILDO GUSMÃO SOARE (FISCAL DE 

CONTRATOS), nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93, que deverá atestar a 
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execução do objeto contratado, observadas as disposições deste Contrato, sem 

o que não será permitido qualquer pagamento. 

DO FORO 

Fica eleito o foro de Paragominas - PA, para dirimir qualquer dúvida ou 

contestação oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se 

expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em três vias de igual 

teor e forma, para igual distribuição, para que produza seus efeitos legais. 

DA VIGENCIA DA ATA 

Passa valer um ano a partir da data da sua publicação.1 

Consta anexada a ata a proposta inscrita da empresa vencedora 

 

Paragominas - PA, 02 de outubro de 2017. 

  

 

_______________________________ 
CÂMARA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS 
Denise Terezinha Gabriel/Presidente 
 
_________________________________ 
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