
 

 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 005/2021 – FME 

 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20210045 

 

Aos 16 dias de Abril do ano de 2021, o Fundo Municipal de Educação de Senador José Porfírio, com sede 

a Rua Beira Mar, nº. 328, Bairro Encantado, CEP: 68.360-000, Senador José Porfírio – PA, inscrita no 

CNPJ/MF sob nº. 13.810.386/0001-49, doravante denominada CONTRATANTE, representada neste ato pela 

Secretária Municipal de Educação de Senador José Porfírio a Srª. Samiriam Santana Bitencourt, brasileira, 

portadora do CPF nº. 710.144.622-15, domiciliado e residente nesta cidade, lavra a presente Ata de Registro 

de Preços, referente ao Pregão Presencial - SRP Nº. 005/2021 – FME, constituindo-se está no documento 

vinculativo e obrigacional às partes, com característica de compromisso para futura e eventual contratação, 

conforme as disposições contidas no instrumento convocatório e anexos e nas propostas apresentadas e no 

Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013 e Decreto nº 8.250, de 23 de maio de 2014. 

 

CLÁUSULA I – DO OBJETO 

 

1.1 - Registro de preços para eventual confecção de impressos gráficos diversos, para atender as 

necessidades do Fundo Municipal de Educação de Senador José Porfírio. 

 

1.2 - Detalhamentos do objeto constam no Edital, seus anexos, documentos e proposta comercial da empresa 

classificada em primeiro lugar e os demais fornecedores que tiveram seus preços registrados para a formação 

de cadastro de reserva, que são parte integrante desta Ata, independentemente de transcrição, a fim de atender 

ao quantitativo total estimado para a contratação. 

 

1.3 - Este instrumento não obriga o Fundo Municipal de Educação de Senador José Porfírio a firmar 

contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do objeto, 

obedecidas a legislação pertinente, sendo assegurada ao fornecedor registrado a preferência, em igualdade de 

condições. 

 

Parágrafo Primeiro - Ficam registrados, para contratações futuras, os quantitativos estimados e preços do 

seguinte fornecedor classificado: 

 

CLÁUSULA II – DOS QUANTITATIVOS, PREÇOS E FORNECEDORES CLASSIFICADOS 

 

2.1-Ficam registrados, para contratações futuras, os quantitativos estimados e preços do seguinte fornecedor 

classificado: 

 

Fornecedor: ANTONIO BRITO DIAS EIRELI; C.N.P.J.  nº 06.901.190/0001-02, estabelecida à Travessa 

Bufalo, nº 126, Esplanada Xingu, Altamira PA, representada neste ato pelo Sr. ANTONIO ALVES DA 

SILVA, C.P.F. nº 304.034.562-15, R.G. nº 2292950 SSP PA.     
    

  

 ITEM   DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES                            UNIDADE         QUANTIDADE    VALOR UNITÁRIO      VALOR TOTAL 

 

 00001  CERTIFICADO - 21x30cm - Marca.: ABGRAF              UNIDADE           7,500.00             4,300        32.250,00 

        nas medidas 21x30,  impressão  em couchê fosco 230g com 

        4x1, com laminação   fosca   e   aplicação   de  verniz 

        localizado.                                             

 00002  CONFECÇÃO DE ADESIVO - 20x10cm - Marca.: ABGRAF     UNIDADE             600.00             4,300         2.580,00 

        em material de   primeira   qualidad,   20cm   x  10cm, 

        impressão digital, colorida,  resolução  mínima  de 600 



 

 

        DPI, cores 4x0, qualidade fotográfica e resistência UV, 

        como o brasão da Prefeitura Municipal e logo da SEMED.  

 00003  CONFECÇÃO DE ADESIVO - 65X30cm - Marca.: ABGRAF     UNIDADE             600.00             9,000         5.400,00 

        em material de   primeira   qualidade,   65cm  x  30cm, 

        impressão digital colorida,   qualidade  fotográfica  e 

        resistência UV, com  o  brasão  da prefeitura e logo da 

        SEMED.                                                  

 00004  CONFECÇÃO DE BANNER - 1,20m x 80cm - Marca.: ABGRA  UNIDADE              60.00           100,000         6.000,00 

        F                                                  

        em lona vinílica  para identificação, impressão digital 

        colorida, resolução mínima   de  600  DPI,  cores  4x0, 

        qualidade fotogrâfica e   resistência  UV,  acabamento: 

        Bastão com ponteira cordão brancos, formato retangular: 

        1,20m x 80cm (vertical)                                 

 00005  CONFECÇÃO DE BANNER - 1m x 1m - Marca.: ABGRAF      UNIDADE              60.00           110,000         6.600,00 

        em lona vinílica,  impressão  digital  colorida,  cores 

        4x0, resolução miníma de 600 DPI, qualidade fotográfica 

        e resitência UV.  Acabamentos:  bastão  com  ponteira e 

        cordão brancos tamanho:   1m   x   1m,   (arte   a  ser 

        encaminhada em cada   evento).   Qualquer  erro  ou  má 

        impressão identificado deverá ser corrigido em 24HS.    

 00006  CONFECÇÃO DE BANNER - 4m x 2m - Marca.: ABGRAF      UNIDADE              60.00           805,000        48.300,00 

        em lona vinílica,  impressão  digital  colorida,  cores 

        4x0, resolução miníma de 600 DPI, qualidade fotográfica 

        e resitencia UV.  Acabamentos:  bastão  com  ponteira e 

        cordão brancos, tamanho   4m   x   2m,   (arte   a  ser 

        encaminhada em cada   evento),   qualquer  erro  ou  má 

        impressão deverá ser corrigido em 24hs.                 

 00007  CONFECÇÃO DE FAIXA - 2m x 1,20m - Marca.: ABGRAF    UNIDADE              60.00           261,000        15.660,00 

        em lona viníca,  impressão  digital colorida,cores 4x0, 

        resolução minima de  600  DPI,qualidade  fotográfica  e 

        restência UV, acabamento:  bastão com ponteira e cordão 

        branco, tamanho: 2m  x 1,20m (arte a ser encaminhada em 

        cada evento). Qualquer  erro ou má impressão deverá ser 

        corrigido em 24hs.                                      

 00008  CONFECÇÃO DE CAPAS DE MOVIMENTO DE PROCESSO INTERN  UNIDADE             300.00             4,300         1.290,00 

        O - Marca.: ABGRAF                                 

        em cor azul, em papel cartão 180g, com impressão na cor 

        preto, medindo 36x54cm(aberta).                         

 00009  CONFECCIONAR CARIMBO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS   UNIDADE              60.00            60,000         3.600,00 

        - Marca.: ABGRAF                                   

        em acrílico, automático  e retrátil, modelo de caixinha 

        com almofada, na  cor preta, cor do refil: azul, espaço 

        de impressão: 3 x 3 cm.                                 

 00010  CONFECCIONAR CARIMBO REDONDO - Marca.: ABGRAF       UNIDADE              60.00            70,000         4.200,00 

        em acrílico, automático  e retrátil, na cor: preta, cor 

        do refil: azul,  temanho  da impressão: 30mm (escrita a 

        ser encaminhado).                                       

 00011  CONFECCIONAR CARIMBO - 4,5 x 1,5cm - Marca.: ABGRA  UNIDADE              60.00            60,000         3.600,00 

        F                                                  

        em acrílico, automático  e  retratl, modelo de caixinha 

        com almofada, na   cor:  preta;  cor  do  refil:  azul, 

        medindo 4,5 x 1,5cm. (escrita a ser encaminhada)        

 00012  CONVITES - Marca.: ABGRAF                           UNIDADE           1,500.00             4,000         6.000,00 

        nas medidas 21x30, impressão em couchê brilho 115g, com 

        4x4 cores, com  laminação  fosca  e aplicação de verniz 

        localizado                                              

 00013  CRACHÁ COM CORDÃO - Marca.: ABGRAF                  UNIDADE           1,500.00             3,600         5.400,00 

        nas medidas 10x15  impressã  em  triplex  250g  com 4x0 

        cores.                                                  

 00014  ENCADERNAÇÃO A4 EM ESPIRAL - Marca.: ABGRAF         UNIDADE          12,000.00             9,000       108.000,00 

        capa e contracapa em lâmina PVC, cor a definir.         

 00015  ENVELOPE INSTITUCIONAL GRANDE - Marca.: ABGRAF      UNIDADE             700.00             2,300         1.610,00 

        saco branco, tamanho  fechado  24x34cm,  impressão  1x0 

        cor.                                                    

 00016  ENVELOPE OFÍCIO TIMBRADO - Marca.: ABGRAF           UNIDADE             700.00             0,800           560,00 

        papel sulfite 90g branco, tamanho 23x11,05cm, impressão 

        1x0 cor                                                 

 00017  FOLDERS - 10,5X29,7cm - Marca.: ABGRAF              UNIDADE          22,000.00             0,900        19.800,00 

        nas medidas 10,5x29,7cm,  4x4  cores, papel couchê liso 

        120g, com três dobras                                   

 00018  FOLDERS - 21X30CM - Marca.: ABGRAF                  UNIDADE          22,000.00             1,700        37.400,00 

        nas medidas 21x30  impressão  em couchê brilho 115g com 

        4x4 cores, com  laminação  fosca  e aplicação de verniz 

        localizado.                                             

 00019  IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA - Marca.: ABGRAF         UNIDADE          55,000.00             4,500       247.500,00 

        em tamanho A4, papel couchê 80KG, modelos variados      

 00020  IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA - A4 - Marca.: ABGRAF    UNIDADE         310,000.00             1,750       542.500,00 

        em papel sulfite, tamanho A4                            

 00021  IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA - A5 - Marca.: ABGRAF    UNIDADE          60,000.00             0,900        54.000,00 

        em papel sulfite, tamanho A5                            

 00022  IMPRESSÃO DIGITAL PRETO E BRANCO - A4 - Marca.: AB  UNIDADE         900,000.00             0,350       315.000,00 

        GRAF                                               

        em papel sulfite, tamanho A4                            

 00023  IMPRESSÃO DIGITAL PRETO E BRANCO - A5 - Marca.: AB  UNIDADE          70,000.00             0,220        15.400,00 

        GRAF                                               



 

 

        em papel sulfite, tamanho A5                            

 00024  IMPRESSÕES DAS AVALIAÇÕES DIAGNÓSTICAS - Marca.: A  UNIDADE           3,500.00             5,500        19.250,00 

        BGRAF                                              

        impressões das avaliações diagnóstica para alunos de 1º 

        ao 5º ano,  matemática  e língua portuguesa (conteúdo a 

        ser encaminhado para o material ser impresso), tamanho: 

        21x31cm, 1x1, cor da impressão: Preto, em papel OFF SET 

        75g em CTP,  com  10  folhas frente e verso (20 páginas 

        com conteúdo diferentes), grampeado.                    

 00025  IMPRESSÕES DOS GABARITOS PARA AVALIAÇÕES DIGNÓSTIC  UNIDADE           3,500.00             0,180           630,00 

        A - Marca.: ABGRAF                                 

        para alunos de  1º  ao  5º  ano,  matemática  e  língua 

        portuguesa(modelo a ser encaminhado para o material ser 

        impresso), cor da  impressão preto, em papel OFF SET em 

        CTP, tamanho 21 x 10 cm                                 

 00026  PANFLETO - Marca.: ABGRAF                           UNIDADE           6,000.00             0,550         3.300,00 

        nas medidas 10x15cm, 4x4 cores, papel couchê liso 120g  

 00027  PASTA DE PAPEL - Marca.: ABGRAF                     UNIDADE           2,000.00             5,000        10.000,00 

        com bolso interno,   tamanho:   31  x  45  cm  (aberta) 

        31x22,5cm(fechada), couchê.                             

 00028  PASTA INDIVIDUAL - 33x50cm - Marca.: ABGRAF         UNIDADE          12,000.00             3,500        42.000,00 

        pasta individual do  aluno em papel cartolina 180g, cor 

        verde, medindo 33  x  50cm aberta, com impressão na cor 

        preta                                                   

 00029  PLACA DE INAUGURAÇÃO - Marca.: ABGRAF               UNIDADE              25.00           750,000        18.750,00 

        em acrílico transparente   com  adesivo  personalizado; 

        tamanho: 60x40cm                                        

 00030  PLACA DE INAGURAÇÃO EM AÇO INOX - Marca.: ABGRAF    UNIDADE              25.00         1.150,000        28.750,00 

        em aço inox   aisi   304   escovado;  espessura  1,5mm, 

        gravação e pintura em baixo relevo; tamanho 60x40cm     

 00031  PASTA INDIVIDUAL - 33X54cm - Marca.: ABGRAF         UNIDADE           1,000.00             4,500         4.500,00 

        em papel cartolina  180g,  cor verde, mendido 33 x 54cm 

        (aberta), com impressão na cor preta                    

 00032  PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO - Marca.: ABGRA  UNIDADE             300.00            13,000         3.900,00 

        F                                                  

        para portas; em acrílico personalizado; tamanho 20x40cm 

 00033  PANFLENTO - 15X21cm - Marca.: ABGRAF                UNIDADE           6,000.00             0,750         4.500,00 

        nas medidas 15x21cm,  empressão  em  couchê 90g com 4x0 

        cores, aplicação de verniz total                        

 

                                                                                           

VALOR TOTAL R$    1.618.230,00 
  

 

 

 

Parágrafo primeiro - Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas 

hipóteses previstas nos artigos 17 e 18 do Decreto nº 7.892/2013 e devidamente comprovadas as situações 

previstas na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/1993. 

 

Parágrafo segundo- Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao 

preço praticado no mercado o Órgão Gerenciador deverá: 

a) convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo 

mercado; 

b) frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e c) convocar os demais 

fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 

 

Parágrafo segundo - Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor, 

mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador 

poderá: 

a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade 

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

b) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 

 

Parágrafo terceiro - 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. 

 



 

 

CLÁUSULA III – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

3.1 - A vigência da Ata de Registro de Preço será de 12 (doze) meses contados da data da sua assinatura. 

 

3.2 - Esta Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada pelo Órgão Gerenciador e pelos Órgãos Participantes, 

durante sua vigência. 

 

CLÁUSULA IV- DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

4.1. O prazo previsto para entrega do objeto deverá ser de no máximo 05 (cinco) dias, após o recebimento da 

ordem de Serviços no Fundo Municipal de Educação de Senador José Porfírio situada na Rua Beira Mar, nº. 

352 – Bairro Encantado – CEP 68.360-000, Senador José Porfírio, no horário de 08h00 as 16h00, de segunda 

a sexta-feira. 

 

4.2. Os materiais gráficos serão objeto de recebimento provisório e definitivo, nos termos do art. 73, II “a” e 

“b”, da lei Federal nº 8.666/1993. 

 

4.3. A critério da Contratante, os materiais gráficos serão submetidos à verificação, cabendo ao fornecedor a 

substituição dos que vierem a ser recusados, no prazo máximo de 05 (cinco) dias. 

 

 4.4. O aceite/aprovação dos serviços pela Contratante não exclui a responsabilidade civil do fornecedor por 

vícios ou defeitos de quantidade ou qualidade dos serviços ou disparidades, com as especificações 

estabelecidas, verificadas posteriormente, garantindo à Contratante as faculdades previstas no art. 18 da Lei 

nº 8.078/90. 

 

4.5. A Contratada deverá comunicar, por escrito, a ocorrência de qualquer anormalidade de caráter urgente 

que impossibilite o seu cumprimento, tão logo esta seja verificada, e prestar os esclarecimentos que julgar 

necessários à Contratante até 24 (vinte e quatro) horas antes da entrega. 

 

4.6. A Contratante poderá se recusar a receber o objeto licitado, caso este esteja em desacordo com a proposta 

apresentada pela empresa vencedora, fato que será devidamente caracterizado e comunicado à empresa, sem 

que a esta caiba direito de indenização. 

 

4.7. Correrão por conta exclusiva da Contratada as despesas com frete, transporte, seguro e demais custos 

advindos da execução dos serviços e entrega do objeto nas dependências da Contratante. 

 

CLÁUSULA V – DO ÓRGÃO GERENCIADOR, PARTICIPANTE E ADESÃO À ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS; 

 

5.1 – O órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços responsável pela condução do conjunto de 

procedimentos para registro de preços e gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele decorrente é o Fundo 

Municipal de Senador José Porfírio; 

 

5.2 - Os órgãos (Secretarias) participantes desta Ata de Registro de Preços são: Secretaria Municipal de 

Educação. 

 

5.3 - Desde que devidamente justificada a vantagem, a Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá 

ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do certame 

licitatório, mediante anuência do Fundo Municipal de Educação de Senador José Porfírio –Órgão Gerenciador. 



 

 

 

5.4 - Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da Ata de 

Registro de Preços, deverão consultar o Fundo Municipal de Educação de Senador José Porfírio para 

manifestação sobre a possibilidade de adesão. 

 

5.5 – Os serviços adicionais decorrentes da adesão à Ata de Registro de Preços não poderão exceder, por órgão 

ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na Ata de 

Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

5.6 - O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá exceder, na totalidade, ao 

quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e 

órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem. 

 

5.7 - O órgão gerenciador somente poderá autorizar adesão à Ata após a primeira contratação por órgão 

integrante da Ata, exceto quando, justificadamente, não houver previsão no edital para aquisição ou 

contratação pelo órgão gerenciador. 

 

5.8 - Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação solicitada 

em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da Ata. 

 

5.9 - Caberá ao fornecedor beneficiário, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou 

não dos serviços decorrentes de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes 

da Ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

 

5.10. Fundo Municipal de Educação de Senador José Porfírio designara, por meio de Portaria Municipal, 

fiscais de Atas de Registro de Preços, fazendo constar texto que contenha claramente as responsabilidades 

atribuídas ao fiscal, quais sejam: 

 

5.10.1. Verificar se a prestação de serviços se desenvolve de acordo com o previsto em Ata de RP: prazo, 

especificações, valores, e demais condições; 

 

5.10.2. Notificar empresa, se necessário, fazendo constar todos os acontecimentos relevantes relacionados; 

 

5.10.3. Manter organizadas todas as notificações feitas, inclusive as soluções apresentadas pelo contratado, a 

fim de permitir a elaboração de relatório circunstanciado, se assim solicitado; 

 

5.10.4. Comunicar ao Secretário da Pasta em caso de recorrentes notificações a empresa, de forma a compor 

relatório, solicitando que o caso seja levado a Secretária Municipal de Educação e à Comissão Processante 

Permanente para adoção das medidas cabíveis; 

 

5.10.5. Controlar os saldos existentes dos serviços registrados; 

 

5.10.6. Pronunciar-se com antecedência mínima de 90 (noventa) dias do término da vigência da Ata – ou no 

caso de consumação de saldo - à autoridade competente, visando garantir tempo hábil para que seja realizado 

novo processo licitatório, se necessário; 

 

CLÁUSULA VI - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 

 

6.1- O fornecedor terá seu preço cancelado da Ata de Registro de Preços quando: 

a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 



 

 

b) não assinar o Contrato no prazo estabelecido pelo Fundo Municipal de Educação de Senador José Porfírio 

ou pelos órgãos participantes; 

c) não aceitar reduzir seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; 

d) sofrer as sanções previstas nos incisos III ou IV do caput do artigo 87 da Lei nº 8.666/93 ou no artigo 7ºda 

Lei nº 10.520/02 e não mantiver as condições de habilitação durante a vigência da Ata de Registro de Preços, 

salvo o porte da empresa. 

 

6.2 – Ocorrendo quaisquer das hipóteses previstas nas alíneas “a”, “b”, “d” e “e” supra, o Fundo Municipal 

de Educação de Senador José Porfírio instaurará processo administrativo específico visando o cancelamento 

do registro, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 

6.3- O cancelamento do Registro de Preços poderá ocorrer por razão de interesse público ou a pedido do 

fornecedor, à vista de fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o 

cumprimento da Ata, devidamente comprovados e justificados. 

 

6.4 - A Ata de Registro de Preços será cancelada automaticamente: 

a) por decurso do prazo de vigência; 

b) quando não restarem fornecedores registrados. 

 

CLÁUSULA VII- DAS PENALIDADES 

 

7.1 - À contratada, total ou parcialmente inadimplente, serão aplicadas as sanções previstas nos 

artigos. 86 e 87 da Lei federal n°. 8.666/93, a saber: 

a) Advertência, nas hipóteses de execução irregular de que não resulte prejuízo para o serviço. 

b) Multa, que não excederá, em seu total, 20% (vinte por cento) do valor do contrato, nas hipóteses de 

inexecução, com ou sem prejuízo para o serviço. 

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento para contratar com a Administração 

Judiciária do Estado do Pará, por prazo não superior a dois anos, nas hipóteses de execução irregular, atrasos 

ou inexecução de que resulte prejuízo para o serviço. 

d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os 

seus motivos determinantes ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a 

penalidade, nas hipóteses em que a execução irregular, os atrasos ou a inexecução associem-se à prática de 

ilícito penal. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A penalidade de multa, estabelecida na alínea "b" do caput desta cláusula, 

poderá ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente com qualquer das demais. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO – Os serviços prestados fora do prazo sujeitarão a contratada ao pagamento da 

multa de 0,2% (dois décimos por cento), sobre o valor global da adjudicação a contar do vencimento daquele. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO – Sempre que constatado equipamento quebrado e não substituído no prazo de 

24 horas, será aplicada multa de 0,2% (dois décimos por cento), sobre o valor mensal calculado “prorata-die” 

até a data da substituição. 

 

PARÁGRAFO QUARTO - As multas previstas nesta cláusula não têm natureza compensatória e o seu 

pagamento não elide a responsabilidade da Contratada por danos causados ao Contratante. 

 

PARÁGRAFO QUINTO – Pelos motivos que se seguem, principalmente, a licitante vencedora estará sujeita 

às penalidades tratadas na cláusula e parágrafos acima: 



 

 

a) Pela recusa injustificada em assinar o contrato. 

b) Pela não prestação dos serviços objeto da contratação de acordo com as especificações técnicas do ato 

convocatório e com as pertinentes normas técnicas. 

c) Pelo atraso no início e conclusão dos serviços. 

d) Pelo descumprimento de qualquer das condições dispostas no presente Instrumento. 

 

CLÁUSULA VIII- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

8.1. 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, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2014 

 

CLÁUSULA IX – DO FORO 

 

9.1. Elegem as partes contratantes o Foro da Comarca de Senador José Porfírio/PA, para dirimir todas e 

quaisquer controvérsias oriundas desta Ata de Registro de Preços, renunciando expressamente a qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja. 

 

Senador José Porfírio/PA, 16 de Abril de 2021. 
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ANTONIO BRITO DIAS EIRELI 
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