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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 030/2021 
 

Ao primeiro dia do mês de novembro de 2021, a PREFEITURA MUNICIPAL DE 

SENADOR JOSÉ PORFÍRIO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o 

nº. 05.421.110/0001-40, sediada na Rua Marechal Assunção, nº. 116, Bairro Centro, CEP 68.360-

000, Senador José Porfírio/PA, neste ato representada pelo Sr. Dirceu Biancardi, Prefeito 

Municipal de Senador José Porfírio, no uso da competência que lhe foi atribuída, resolve 

REGISTRAR OS PREÇOS do fornecedor abaixo elencado, vencedor do Pregão Presencial SRP 

nº. 030/2021 - PMSJP, sob o regime de compras pelo sistema de Registro de preços para 

eventual aquisição de material de limpeza para atender as demandas dos Fundos e 

Secretarias Municipais da Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio/PA, observadas as 

disposições contidas nas Lei nº 10.520/2002, Leis Complementares nºs. 123/2006 e 147/2017, 

Decreto Federal 8.538/2015 e Decreto Municipal nº 009/2010, com aplicação subsidiária da Lei nº 

8.666/93 e suas alterações posteriores. 

 

CLÁUSULA I – DO OBJETO 

 

1.1 - Registro de preços para eventual aquisição de material de limpeza para atender as 

demandas dos Fundos e Secretarias Municipais da Prefeitura Municipal de Senador José 

Porfírio/PA. 

 
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 a Prefeitura 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. 

 

CLÁUSULA II – DOS QUANTITATIVOS, PREÇOS E FORNECEDORES 

CLASSIFICADOS 

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

fornecedores classificados: 

 

a) L. A. DE SOUSA COMÉRCIO, CNPJ Nº. 09.521.369/0001-14, com sede na Travessa Olívio 

Bahia, nº. 4230, CEP 68.360-000, Bairro Centro, Senador José Porfírio/PA, telefone: (93) 99162-

9019, telefone do representante, representada pelo Sr. Leudes Albuquerque de Sousa, brasileiro, 

casado, empresário, residente e domiciliado a Travessa Olívio Bahia, nº. 4230, Fundos, CEP 

68.360-000, Bairro Centro, Senador José Porfírio/PA, portador do RG nº. 5018451 SSP/PA e CPF 

nº. 800.047.762-91. 
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ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNIDADE QUANT. P. UNIT. P. TOTAL 

1 

ÁGUA SANITÁRIA DE 02 

LITROS, Especificação: 

APLICAÇÃO: Produto Saneante 

Domissanitário com as ações de 

alvejante e desinfetante de uso 

geral, sendo impróprio para uso em 

alimentos e água potável. 

DESCRIÇÃO: Soluções aquosas à 

base de hipoclorito de sódio ou 

cálcio com teor de cloro ativo entre 

2,0% p/p a 2,5% p/p, durante o 

prazo de validade (máximo de seis 

meses). O produto poderá conter 

apenas hidróxido de sódio ou 

cálcio, cloreto de sódio ou cálcio e 

carbonato de sódio ou cálcio como 

estabilizante. Não deverá conter 

substâncias corantes, detergentes e 

aromatizantes na formulação do 

produto definido. EMBALAGEM: 

O material da embalagem deve ser 

resistente e ter composição e 

porosidade adequadas que não 

permitam a ocorrência de reações 

químicas entre o produto e a 

embalagem, mudança de cor do 

produto, transferência de odores ou 

migração de substâncias tóxicas 

para o produto, bem como 

migração do produto para o meio 

externo. A embalagem deve ser 

opaca e conter tampa de forma a 

garantir o teor do cloro ativo 

exigido na Portaria 89/94 - S.V.S, 

durante o prazo de validade 

declarado pelo fabricante. A 

natureza da embalagem escolhida 

para acondicionamento do produto 

deverá ser compatível com o 

mesmo, bem como com o seu 

transporte , manuseio e 

dimensionadas para suportar o 

empilhamento máximo 

recomendado, oferecendo 

condições que impeçam quebra, 

ruptura ou vazamento, que possam 

pôr em risco a saúde humana e o 

ambiente. 

ECONOMICO UNIDADE 11700 9,00 105.300,00 

2 

ALCOOL GEL 

70%.ANTISSÉPTICO, 

Especificação: Embalagem de 1 

litro. 

ECONOMICO UNIDADE  20650         9,75  201.337,50 

3 

ÁLCOOL ETÍLICO, 

Especificação: Para análise química 

e preparo de meios de cultura. 

ECONOMICO UNIDADE  30700       10,50  322.350,00 
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Embalagem: frasco com 1 litro, 

com dados de identificação do 

produto, marca do fabricante, data 

de fabricação e prazo de validade. 

4 

AMACIANTE DE 02 LITROS, 

Especificação: Embalagem de 2 

litros. De boa qualidade. 

Composição: sal de amônio 

quaternário de dimetildietanol 

mono/dialquilol éster, atenuador de 

espuma, dispersante espessante, 

conservantes, fragrância, corante e 

água. 

ECONOMICO UNIDADE  3800         8,90  33.820,00 

5 

CERA LÍQUIDA INCOLOR, 

Especificação: Embalagem de 

1.000ml e incolor. De primeira 

qualidade. 

POLITRIZ UNIDADE  2390         8,25  19.717,50 

6 

CESTO PARA LIXO DE 10 

LITROS, Especificação: Telado e 

plástico resistente com capacidade 

de 10 litros com tampa. De boa 

qualidade simples. 

ERCPLAST UNIDADE  700       25,20  17.640,00 

7 
CESTO PARA LIXO COM 

TAMPA(30LITROS) 
ERCPLAST UNIDADE  276       30,00  8.280,00 

8 
CESTO PARA LIXO COM 

TAMPA(60LITROS) 
ERCPLAST UNIDADE  276       58,00  16.008,00 

9 

CESTO PARA LIXO COM 

TAMPA (100 LITROS), 

Especificação: Telado e plástico 

resistente com capacidade de 100 

litros com tampa. De boa 

qualidade. 

ERCPLAST UNIDADE  276       80,00  22.080,00 

10 

DESINFETANTE DE 02 LITROS, 

Especificação: Embalagem de 2 L 

com várias fragrâncias. De boa 

qualidade. 

ECONOMICO UNIDADE  12400         9,25  114.700,00 

11 

DESODOR-PEDRA SANITÁRIA, 

Especificação: Desodorizante 

sólido para sanitário com ação 

contínua bacteriostática e 

aromatizante com no mínimo 25 

gramas, contendo pedra sanitária 

arredondada e suporte plástico, 

várias fragrâncias. 

NO AR UNIDADE  2680         6,00  16.080,00 

12 

DESODORIZADOR DE AR, 

Especificação: Spray, 

desodorizador de ambiente de 

360ml, não contendo CFC, 

perfuma e elimina odores, fácil 

aplicação, fragrâncias suaves 

NO AR UNIDADE  4045       14,50  58.652,50 

13 

DETERGENTE, Especificação: 

Embalagem de 500 ml com várias 

fragrâncias. De boa qualidade. 

ERCPLAST UNIDADE  11750         4,50  52.875,00 

14 

ESCOVA DE LAVAR ROUPA, 

Especificação: Em plástico e com 

cerdas de nylon. De boa qualidade. 

NUTRILAR UNIDADE  825         4,25  3.506,25 

15 ESCOVA PARA VASO ERCPLAST UNIDADE  940         6,75  6.345,00 
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SANITÁRIO, Especificação: Com 

cabo em plástico e com suporte. De 

boa qualidade. 

16 

ESCOVÃO, Especificação: Com 

cerdas em plástico e com cabo para 

limpeza geral. De boa qualidade. 

INCAVAS UNIDADE  720         8,25  5.940,00 

17 

ESPONJA DE AÇO, 

Especificação: Pacote de 60 gramas 

com 8 unidades. De boa qualidade. 

BRIO PACOTE   6650         7,50  49.875,00 

18 

ESPONJA DE LAVAR LOUÇA, 

Especificação: Dupla face para 

limpeza de utensílios. De boa 

qualidade. 

BRIO UNIDADE  2170         4,25  9.222,50 

19 

FLANELA, Especificação: 100% 

algodão, com bainha. Tamanho 

38x58cm. De boa qualidade. 

LIMPANO UNIDADE  3900         4,75  18.525,00 

20 

GUARDANAPOS DE PAPEL, 

Especificação: Pacote com 100 

unidades 

SKALA PACOTE   5250         8,00  42.000,00 

21 

INSETICIDA SPRAY, 

Especificação: Embalagem de 300 

ml, sem cheiro. De boa qualidade. 

BAYGON UNIDADE  1760       15,90  27.984,00 

22 

LIMPA ALUMÍNIO, 

Especificação: Frasco de 500 ml. 

De boa qualidade. 

ECONOMICO UNIDADE  4150         4,00  16.600,00 

23 

LIMPA VIDRO, Especificação: 

Frasco de 500 ml. De boa 

qualidade. 

UAU UNIDADE  3300       10,00  33.000,00 

24 LIMPADOR MULTIUSO 500ML UAU UNIDADE  3270       11,25  36.787,50 

25 

ÓLEO LUSTRA MOVEIS, 

Especificação: Produto tradicional, 

para madeira, protege e limpa 

móveis, portas, janelas e objetos de 

madeira contra a ação do tempo. 

Embalagem contendo 200ml 

PEROBA UNIDADE  2700         8,00  21.600,00 

26 

LUSTRA MÓVEL, Especificação: 

Para polimento de madeira e 

móveis em geral. Embalagem de 

200 ml. 

PEROBA UNIDADE  2820       10,00  28.200,00 

27 

LUVA LÁTEX PEQUENA, 

Especificação: Natural para uso 

geral. Embalagem com par. 

LATEX UNIDADE  2570       10,00  25.700,00 

28 

LUVA LÁTEX MÉDIO, 

Especificação: Natural para uso 

geral. Embalagem com par. 

LATEX UNIDADE  2570       10,00  25.700,00 

29 

LUVA LÁTEX GRANDE, 

Especificação: Natural para uso 

geral. Embalagem com par. 

LATEX UNIDADE  2530       10,00  25.300,00 

30 

PÁ DE AÇO PARA LIXO COM 

CABO, Especificação: De aço com 

cabo longo. De boa qualidade. 

PRATIK UNIDADE  435       16,90  7.351,50 

31 

PÁ DE PLÁSTICO PARA LIXO, 

Especificação: Plástica com cabo 

longo. De boa qualidade. 

PRATIK UNIDADE  705       19,85  13.994,25 

32 

PANO DE LIMPEZA-CHÃO, 

Especificação: De boa qualidade. 

Saco grande e em algodão cru. 

TEXTIL UNIDADE  4330         8,00  34.640,00 
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33 

PAPEL HIGIÊNICO, 

Especificação: Pacote com 4 

unidades, branco neutro, medindo 

30mx10cm. De boa qualidade. 

NINO PACOTE   20000         5,50  110.000,00 

34 

PAPEL TOALHA EM ROLO, 

Especificação: Folha dupla, 

picotada, dimensões 22,0 x 20,0 

cm, com variação de +/- 1 cm. 

Embalagem com 02 rolos +/- 1 cm. 

Embalagem com 02 rolos, 

contendo +/- 60 toalhas cada rolo, 

com dados de identificação do 

produto e marca do fabricante. 

SKALA UNIDADE  8400       12,90  108.360,00 

35 

PRENDEDOR DE ROUPAS DE 

MADEIRA 12 UNIDADES, 

Especificação: Material de 

madeira. Embalagem com 12 

unidades. 

ERCPLAST UNIDADE  505         3,75  1.893,75 

36 

REPELENTE, Especificação: 

Repelente Loção Hidratante, 

Especialmente Formulado Para 

Repelir Os Mosquitos, Pernilongos, 

Borrachudos E Muriçocas Durante 

Horas. Fórmula Não Oleosa E 

Contém Aloe Vera, Um Hidratante 

Natural. Indicado Para Todos Os 

Tipos De Pele. 

REPELEX UNIDADE  770       14,00  10.780,00 

37 

RODO DE PLÁSTICO MÉDIO, 

Especificação: Tamanho médio, 

Com Cabo Enroscavél, Com 

Borracha Dupla Macia, De 

Primeira Qualidade. 

ENCAVAS UNIDADE  570       20,00  11.400,00 

38 

RODO DE PLÁSTICO GRANDE, 

Especificação: Tamanho grande, 

Com Cabo Enroscavél, Com 

Borracha Dupla Macia, De 

Primeira Qualidade. 

ENCAVAS UNIDADE  690       23,00  15.870,00 

39 

SABÃO EM BARRA-UNIDADE, 

Especificação: Barra de 200 

gramas e de boa qualidade. 

TIXAN UNIDADE  6800         4,75  32.300,00 

40 

SABÃO EM PÓ 500 GRAMAS, 

Especificação: Embalagem de 500 

gramas. De boa qualidade. 

TIXAN UNIDADE  6100       10,00  61.000,00 

41 

SACO PARA LIXO DE 15 

LITROS, Especificação: Pacote 

com 10 unidades. De primeira 

qualidade. 

TRASH PACOTE   13600         6,50  88.400,00 

42 

SACO PARA LIXO DE 30 

LITROS, Especificação: Pacote 

com 10 unidades. De boa 

qualidade. 

TRASH PACOTE   17400         6,50  113.100,00 

43 

SACO PARA LIXO DE 100 

LITROS, Especificação: Pacote 

com 10 unidades. De boa 

qualidade. 

TRASH PACOTE   21500         6,50  139.750,00 

44 

SACO PARA LIXO DE 200 

LITROS, Especificação: Pacote 

com 10 unidades. De boa 

TRASH PACOTE   20500         6,50  133.250,00 
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qualidade. 

45 

SODA CÁUSTICA, Especificação: 

De primeira qualidade, em pote 

plástico de 1 kg. 

UNIPLAST UNIDADE  1810       19,75  35.747,50 

46 

VASSOURA DE CIPÓ, 

Especificação: Com cabo e de boa 

qualidade. 

ENCAVAS UNIDADE  820       15,90  13.038,00 

47 

VASSOURA DE NYLON, 

Especificação: Com fios de nylon e 

com cabo de madeira. De boa 

qualidade. 

ENCAVAS UNIDADE  1035       14,75  15.266,25 

48 

VASSOURA DE PIAÇAVA, 

Especificação: Com cabo para uso 

em calçadas e de boa qualidade. 

ENCAVAS UNIDADE  985       14,25  14.036,25 

49 

ÁGUA SANITÁRIA DE 05 

LITROS, Especificação: 

APLICAÇÃO: Produto Saneante 

Domissanitário com as ações de 

alvejante e desinfetante de uso 

geral, sendo impróprio para uso em 

alimentos e água potável. 

DESCRIÇÃO: Soluções aquosas à 

base de hipoclorito de sódio ou 

cálcio com teor de cloro ativo entre 

2,0% p/p a 2,5% p/p, durante o 

prazo de validade (máximo de seis 

meses). O produto poderá conter 

apenas hidróxido de sódio ou 

cálcio, cloreto de sódio ou cálcio e 

carbonato de sódio ou cálcio como 

estabilizante. Não deverá conter 

substâncias corantes, detergentes e 

aromatizantes na formulação do 

produto definido. EMBALAGEM: 

O material da embalagem deve ser 

resistente e ter composição e 

porosidade adequadas que não 

permitam a ocorrência de reações 

químicas entre o produto e a 

embalagem, mudança de cor do 

produto, transferência de odores ou 

migração de substâncias tóxicas 

para o produto, bem como 

migração do produto para o meio 

externo. A embalagem deve ser 

opaca e conter tampa de forma a 

garantir o teor do cloro ativo 

exigido na Portaria 89/94 - S.V.S, 

durante o prazo de validade 

declarado pelo fabricante. A 

natureza da embalagem escolhida 

para acondicionamento do produto 

deverá ser compatível com o 

mesmo, bem como com o seu 

transporte, manuseio e 

dimensionadas para suportar o 

empilhamento máximo 

NUTRILAR UNIDADE  16800       22,00  369.600,00 
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recomendado, oferecendo 

condições que impeçam quebra, 

ruptura ou vazamento, que possam 

pôr em risco a saúde humana e o 

ambiente. PRAZO DE 

VALIDADE: O produto deverá 

permanecer com suas 

características inalteradas quando 

estocado em local ao abrigo do sol 

e calor, pelo período mínimo de 4 

(quatro) meses. Ou seja, na data da 

entrega o produto deverá ter, no 

máximo, dois meses de fabricação. 

50 

AMACIANTE DE 500 ML, 

Especificação: Embalagem de 500 

ml. De boa qualidade. Composição: 

sal de amônio quaternário de 

dimetildietanol mono/dialquilol 

éster, atenuador de espuma, 

dispersante espessante, 

conservantes, fragrância, corante e 

água. 

NUTRILAR UNIDADE  2890         3,75  10.837,50 

51 

BOMBA PARA VENENO DE 

370ML, Especificação: Fabricado 

em plástico polietileno. Capacidade 

do tanque de 370ml. De primeira 

qualidade.pulverizador. 

BARRAGE UNIDADE  325       17,90  5.817,50 

52 

INSETICIDA MATA TUDO DE 

20 ML, Especificação: Frasco de 

20 ml, diluível em água. Veneno 

para carrapaticida, mosquicida, 

inseticida, piretróide. 

BARRAGE UNIDADE  510         7,25  3.697,50 

53 

INSETICIDA MATA TUDO 1 L, 

Especificação: Frasco de 1 litro, 

diluível em água. Veneno para 

carrapaticida, mosquicida, 

inseticida, piretróide. 

BARRAGE UNIDADE  725       95,00  68.875,00 

54 

INSETICIDA PARA CUPIM DE 

50 ML, Especificação: Frasco de 

50 ml. De boa qualidade. 

BARRAGE UNIDADE  835       22,90  19.121,50 

55 

BALDE DE PLÁSTICO COM 

TAMPA-CAPACIDADE:60 

LITROS 

ERCPLAST UNIDADE  675       54,25  36.618,75 

56 

BALDE COM TAMPA DE 

PLÁSTICO DE 100 LITROS, 

Especificação: Plástico resistente, 

balde com tampa. 

ERCPLAST UNIDADE  675       90,00  60.750,00 

57 

MANGUEIRA PARA JARDIM 

FLEX 20M, Especificação: com 

conector para torneira e com bico 

regulador de saída de água, com 

diâmetro nominal 3/4 

ERCPLAST UNIDADE  160       96,75  15.480,00 

58 

BALDE DE PLÁSTICO DE 10 

LITROS, Especificação: De 

plástico resistente e com 

capacidade de 10 litros. De boa 

qualidade. 

ENCAVAS UNIDADE  900       26,50  23.850,00 
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59 

SACO PARA LIXO DE 50 

LITROS, Especificação: Pacote 

com 10 unidades. De boa 

qualidade. 

TRASH PACOTE   19500         6,50  126.750,00 

60 

AROMATIZANTE DE 

AMBIENTE, Especificação: 

embalagem contendo 250ml e 

bastões 

BOM AR UNIDADE  2140         9,85  21.079,00 

61 

SACO DE FIBRAS DE 60 KG, 

Especificação: 100% Poliéster, 

capacidade para 60 Kg. De boa 

qualidade. 

FIBRA UNIDADE  275         6,00  1.650,00 

  VALOR TOTAL         3.089.430,00 

 

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 tornar-se 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 e término em 01 de novembro de 2022. 

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

Participantes, durante sua vigência. 
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CLÁUSULA IV- DA ENTREGA DOS PRODUTOS 

 
4.1- A entrega dos objetos deste certame será de forma parcelada, de acordo com o cronograma de 

compra da Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio e suas Secretarias em até 02 (dois) dias 

corridos após o recebimento da requisição de compra, na sede da Prefeitura Municipal de Senador 

José Porfírio/PA. 

 
4.2– Os produtos mencionados neste Termo de Referência deverão ter validade mínima de 06 

(seis) meses, a partir da data do recebimento definitivo, sem ônus adicional para o contratante: 

 
4.3 - Os produtos serão recebidos provisoriamente no prazo de até 02 (dois) dias, pelo 

responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação 

de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta. 

 

4.4 - A empresa Contratada deverá manter um centro de armazenamento e distribuição de 

produtos no Município de Senador José Porfírio/PA, caso a mesma não seja instalada no 

Município. 

 
4.5 - Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de até 02 (dois) dias, contados do 

recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente 

aceitação mediante termo circunstanciado. 

 
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 a Prefeitura de Senador José Porfírio; 

 
5.2 - 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 da Prefeitura Municipal de Senador 

José Porfírio – Órgão Gerenciador. 

 
5.3 - Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer 

uso da Ata de Registro de Preços, deverão consultar o da Prefeitura Municipal de Senador José 

Porfírio para manifestação sobre a possibilidade de adesão. 

 
5.4 - As aquisições ou contratações adicionais decorrentes da adesão à Ata de Registro de 

Preços não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta 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 dobro 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. 
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5.7 - O órgão gerenciador somente poderá autorizar adesão à Ata após a primeira aquisição ou 

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 

aquisição ou 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 do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações 

presentes e futuras decorrentes da Ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes; 

 

5.10. O órgão gerenciador, designará, 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 o fornecimento de produtos, ou 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 ao Prefeito Municipal e à Comissão 

Processante Permanente para adoção das medidas cabíveis; 

 

5.10.5. Controlar os saldos existentes dos produtos ou 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 pela CENTRAL/MP ou pelos órgãos 

participantes; 

 

c) não aceitar reduzir seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles 

praticados no mercado; 
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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, a 

Prefeitura Municipal 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. 
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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, 01 de novembro de 2021. 

 

 

 

________________________________________________________ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO 

Dirceu Biancardi 

Prefeito Municipal de Senador José Porfírio 

Ordenador de Despesas 

CONTRATANTE 
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