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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20210423 
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº. 9/2021-063-PMVX 

 

Aos seis dias do mês de agosto de 2021 na sede da Prefeitura Municipal de Vitória do Xingu - PA, 

Inscrita no CNPJ: 34.887.935/0001-53, na Avenida Manoel Félix de Farias nº 174, Bairro Centro, na 

cidade de Vitória do Xingu, estado do Pará, o Exmo. Sr. Prefeito Municipal MÁRCIO VIANA 

ROCHA, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações 

posteriores, Lei nº 10.520 de 17 de Julho de 2002, Lei Complementar nº 123 de 14 de Dezembro de 

2006, Lei Complementar nº 147 de 07 de Agosto de 2014, Decreto Federal nº 7.892 de 23 de Janeiro 

de 2013, que regulamenta o sistema de Registro de Preços previsto no art. 15 da Lei nº 8666/93, 

Decreto Federal nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, Regulamenta a licitação, na modalidade 

pregão, na forma eletrônica, e das demais normas legais aplicáveis, em face da licitação na 

modalidade de Pregão, na forma eletrônica SRP nº 9/2021-063-PMVX, para REGISTRO DE 

PREÇOS, processo licitatório n.º 137/2021, RESOLVE registrar os preços das empresas indicadas e 

qualificadas nesta ATA, de acordo com a classificação por elas alcançadas e nas quantidades cotadas 

atendendo as condições previstas no Edital, sujeitando-se as partes às normas constantes nas Leis e 

Decretos supracitados, registrar os preços dos produtos Apresentados pelas empresas classificadas 

em primeiros lugares, conforme resultado obtido na Ata de Realização do Pregão Eletrônico de 

Julgamento de Propostas, anexa ao presente instrumento. Esse termo está vinculado ao edital do 

Pregão Eletrônico SRP nº 9/2021-063-PMVX, autorizado no processo licitatório nº 137/2021 (art. 55, 

XI).  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  

 

1.1 - A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para eventual e futura aquisição de 

equipamentos diversos (material permanente), conforme especificados no Termo de Referência, 

anexo I do edital de Pregão Eletrônico SRP nº 9/2021-063-PMVX, que é parte integrante desta Ata, 

assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS  

 

2.1 - O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedores e as demais 

condições ofertadas nas propostas são as que seguem:  

 

a) Fornecedor NISSEI SERVIÇOS E COMERCIO LTDA – ME (NISSEI INFORMATICA), 

pessoa jurídica de direito privado interno, inscrita no CNPJ sob o nº 23.882.208/0001-87, com sede 

na avenida Djalma Dutra nº. 2096, Bairro: Centro, na cidade de Altamira, estado do Pará, telefone 

(93) 3515-2209, e-mail: nisseiatm@hotmail.com, neste ato representado por seu sócio Sr. RECIERI 

BRAZZOLINO PORTO RENON, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Carteira de Identidade 

RG nº 10866861 SSP/MG e do CPF nº 050.152.176-33, residente e domiciliado à rua Salim Mauad, 

560, bairro Jardim Independente II, na cidade de Altamira, estado do Pará. 

 
ITEM DESCRIÇÃO MARCA UND QTD. V.UNT. V.TOTAL 

16 

Estante biblioteca com 6 prateleiras. Especificação : eb 

centro standard, em várias cores, resistente e fácil 

mobilidade, em aço com pintura esmaltada sintético e 

aplicação antiferrugem material aço, altura do produto (m) 

2.00, largura do produto (m) 1.04 e profund. Do produto 

(m) 0.46 

Nobre UND. 244 201,00 49.044,00 
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17 
Estante em aço com 6 prateleiras removíveis. Especificação 

: com reforço nas prateleiras pés emborrachados 
Nobre UND. 179 332,00 59.428,00 

21 

Bebedouro coluna. Especificação : bebedouro; tipo coluna, 

fornecimento água gelada e natural, para garrafão de 20 

litros, gabinete em chapa pintada com tampa e chapa injeta, 

controle automático de temperatura, cfc free gás r 134a, 

reservatório em material atóxico, voltagem; 127v, 

frequência: 60hz/50hz, corrente: 127v-1,1a, capacid. De 

armazenamento 02 litros , dimensões aproxim. Axlxp: 

30cm x 90,5cm x 33cm. 

Libel UND. 48 527,00 25.296,00 

22 

Armario de aço 2 portas. Especificação : armário de aço p/ 

depósito de merenda feito em chapa mista#24 e #26, 

apresenta: 2 portas com 4 reforços cada, 1 prateleira fixa e 

3 reguláveis a cada 50mm, 1 prateleira fixa e 2 reguláveis 

a cada 50mm, capacidade por prateleira 20kg, pintura 

eletrostática na cor cinza cristal, kit pé regulável, medidas 

aproximadas axlxp (cm) 1,90cm x 90cm x 40cm 

Nobre UND. 76 510,00 38.760,00 

26 Cama box casal conjugado 138 x 188cm Gazin UND. 20 550,00 11.000,00 

27 Cama box solteiro ortopédico 36 x 88 Gazin UND. 28 392,00 10.976,00 

32 
Tenda em ferro galvanizado de lona pvc anti chama tam 

10x10 (piromidal) 
Piromidal UND. 25 8.650,00 216.250,00 

38 

Mesa com 4 cadeiras em tubo de aço carbono e tinta epóxi. 

Especificação : tampo: granito: 1,20x0,75m; acabamento: 

pintura eletrostática a pó; dimensões (lxaxp): mesa: 

120x77,5x75cm cadeira: 37x101x50cm; ponteiras: plástica 

c/ alta resistência; 

Fabone UND. 30 622,00 18.660,00 

44 

Porta cpu. Especificação : base em mdpbp 15mm com fita 

pvc de 0,45mm; suporte u em #26 (0,45mm); itens de série: 

04 rodízios sendo 2 com trava e 2 sem trava; suporte em u 

em aço com pintura eletrostática a pó (tinta híbrida) nas 

cores verona e preto. 

Nobre UND. 136 53,00 7.208,00 

50 
Cozinha retangular com 5 portas 3 peças: altura 1,97x2,97 

prof 0,35 
Itatiaia UND. 29 737,00 21.373,00 

54 Frigobar 1 porta 120 litros Midea UND. 21 1.390,00 29.190,00 

57 

Ferro de passar roupa a seco. Especificação : voltagem; 

110v, potência; 1000w, consumo (kw/h): 170 

minutos/1,406 kw/h, dimensões aproximadas a x l x p: 11,5 

x 10 x 24cm. 

Mundial UND. 63 78,00 4.914,00 

60 

Liquidificador doméstico. Especificação : fabricado em pp, 

02 velocidades mais função pulsar, copo capacidade de 1,5 

litros fabricado em pp inquebrável e tampa dosadora, 

função clean e guarda-fio integrado à base com encaixe 

para o plug, voltagem 110v, potência 350w, consumo 

0,37kw/h, dimensões aproximadas a x l x p: 40cm x 21cm 

x 18cm. 

Mondial UND. 84 106,00 8.904,00 

66 

Smart tv lcd 32. Especificação : lg full hd, painel ips, 

resolução 1920x1080; potência de áudio 20 rms; taxa de 

atualização 60hz; conexões: 3 hadmi, 1 entrada rf para tv a 

cabo; 1 entrada rf para tv aberta (digital e analógico); 1 

entrada vídeo componente ¿ p2; 1 entrada áudio e vídeo ¿ 

p2; 1 saída digital (óptica); 1 entrada lan (rj45); 1 saída fone 

de ouvido; consumo 90 kw/h; alimentação bivolt; 

Tcl UND. 22 1.192,00 26.224,00 

69 Microfone com fio:  shure ou similar Leson UND. 19 305,00 5.795,00 

70 Microfone de mão sem fio ref. Uwp-v2 ou equivalente Mxt UND. 19 2.915,00 55.385,00 

73 Microfone shure auricular ou similar Mxt UND. 11 1.198,00 13.178,00 

74 

Ventilador de coluna. Especificação : cor: preta; grades: 

aço cromado com tratamento antiferrugem, hélice: com 3 

pás de polipropileno natural diâmetro das hélices: 55 cm 

Arge UND. 30 173,00 5.190,00 
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diâmetro da grade de proteção: 60 cm. Controle de 

velocidade rotativo, potência do motor 220 w. Voltagem: 

bivolt, velocidade 1400 rpm; altura: 1,30 m (mínimo) e 

1,95 m (máximo) consumo: 0,20 kwh. 

77 

Ventilador de parede. Especificação : diâmetro 1,0 m, grade 

frontal e traseira em aço cromado, tensão bivolt 110/220v, 

atinge até 25m de distância, potência 1/2cv, vazão 

1800m³/h, rotação de 1120 rpm, abrangência de 100m², 

dimensões (cxlxa): 100cmx22cmx122cm. 

Arge UND. 61 222,00 13.542,00 

80 

Ventilador oscilante de parede. Especificação : 

ventiladores de parede oscilante 50cm, na cor preta com 

três velocidades - dimensões: 55x55x39cm (axlxp), 

potência de 270w, peso: 4,5 kg, tensão/voltagem 127/220v. 

Arge UND. 30 185,00 5.550,00 

86 

Fogão industrial 4 bocas sem forno. Especificação : com 

pé, 04 bocas, em aço galvanizado, sem forno, apresenta 

registro de baixa pressão, queimador simples e duplo, 

chama simples, grades individuais, botões fixos, dimensões 

aproximadas a x l x p: 82cm x 73cm x 83 cm. 

Clarice UND. 14 870,00 12.180,00 

88 

Fogão industrial 6 bocas sem forno. Especificação : com 

pé, 06 bocas, em aço galvanizado, sem forno, registro de 

baixa pressão, pintura eletrostática a pó, 03 queimadores 

simples e 03 queimadores duplos, chama simples, grades 

individuais, botões fixos, dimensões aproximadas a x l x p: 

82cm x 107cm x 83cm 

Clarice UND. 11 1.305,00 14.355,00 

94 
Poltrona 201065 fixa aprox. Especificação : cec pt ou 

similar 
Nobre UND. 26 415,00 10.790,00 

95 
Cadeira ergon. fixa pp4. Especificação : pes pt kf 97 ou 

similar 
Nobre UND. 19 201,00 3.819,00 

96 
Poltrona 29001 ac giratória. Especificação : pres sync 3d 

ou similar 
Nobre UND. 25 680,00 17.000,00 

97 Mesa 25625 120cm. Especificação : cast/noce ou similar Nobre UND. 19 475,00 9.025,00 

98 
Poltrona 8203 exec. Giratória. Especificação : sre vne/pt ou 

similar 
Nobre UND. 23 525,00 12.075,00 

99 
Armário baixo 32510 2 portas. Especificação : noce/p/ou 

similar 
Nobre UND. 21 370,00 7.770,00 

103 

Conjunto aluno cja 04. Especificação : mesa: tampo em 

mdp ou mdf e espessura de 18mm; fita de bordo em pvc, 

pp ou pe, na cor vermelha; porta-livros em polipropileno na 

cor cinza; ponteiras e sapatas em polipropileno, injetadas e 

na cor vermelha; identificação do padrão dimensional na 

lateral direita, face externa; dimensões: l:600mm x 

p:450mm x e:19,4mm. Cadeira com assento e encosto em 

polipropileno injetado na cor vermelha; ponteira e sapatas 

em polipropileno, injetadas e na cor vermelha: 

identificação do padrão dimensional na parte posterior de 

encosto. 

Dimovesc CJ 50 510,00 25.500,00 

104 

Cadeira escolar para aluno do ensino fundamental. 

Especificação : cadeira escolar para aluno do ensino 

fundamental, em resina plástica de alto impácto com 

prancheta regulável, assento e encostos anatômicos, porta-

lápis, porta-mochila, porta-livros, fechado no fundo e nas 

laterais, cores diversas. 

Dimovesc UND. 100 230,00 23.000,00 

105 

Conjunto de cadeira infantil. Especificação : conjunto de 

cadeira infantil trapézio em resina; plástica de alto impacto 

permite várias arrumações,cores diversas. 

Dimovesc CJ 30 235,00 7.050,00 

114 
Mesa refeitório infantil com banco. Especificação : mesa 

refeitório infantil com banco: mesa com banco para 
Dimovesc UND. 10 965,00 9.650,00 
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refeitório linha infantil, tampo em fórmica branco; estrutura 

em aço na cor preta. 

115 

Mini roupeiro de aço. Especificação : mini roupeiro de aço: 

chapas #26 (0,45mm); tampo superior em mdp bp (15mm); 

totalmente montável; dispensa a utilização de parafusos; 1 

corpo com 3 portas pequenas; fechamento por pitão para 

cadeado ou fechadura tipo yale c/ 2 chaves; sistema de 

fechamento por varão em 3 pontos; pés reguláveis; pintura 

eletrostática na cor cinza cristal pintura esmalte sintético 

em outras cores. 

Nobre UND. 05 631,00 3.155,00 

116 

Registrador de aço com porta. Especificação : registrador 

de aço com porta: chapa 26 (0,45mm); puxador estampado 

na própria porta; 4 prateleiras fixas; 10 vãos individuais em 

cada prateleira; fechadura cilíndrica tipo yale com 2 

chaves; 50 pastas az; capacidade (60kg); 2 portas com 4 

reforços cada; pintura eletrostática a pó cinza cristal; 

pintura esmalte sintético em outras cores. Acompanha kit 

pé regulável. 

Nobre UND. 10 2.100,00 21.000,00 

118 

Conjunto de mesa e cadeira pra biblioteca/leitura. 

Especificação : formato quadrado, tampo em resina abs e 4 

cadeiras em resina. Cores diversas. 

Nobre UND. 25 1.430,00 35.750,00 

Valor total 837.986,00 

 

a-1) - Fornecedor registrado em 1º lugar, vencedor do (s) produto (s) conforme resultado 

obtido na Ata de Realização do Pregão Eletrônico, anexa ao presente instrumento, com o valor 

total de R$ 837.986,00 (Oitocentos e Trinta e Sete Mil e Novecentos e Oitenta e Seis 

Reais).  

 

 

b) - Fornecedor ALANNA COMERCIO LTDA – ME (LAR BRASIL), pessoa jurídica de direito 

privado interno, inscrito no CNPJ n.º 10.302.089/0001-02, com sede na Av. Perimetral Sul, nº. 735, 

Bairro Centro, na cidade de Uruará, Estado do Pará, CEP: 68.140-000, telefone: (93) 3515-4370, e-

mail: escritório.uru@lojaslarbrasil.com.br, neste ato representada pela Sra. MARIA DE FATIMA 

COSTA SILVA, brasileira, casada, empresaria, portador da carteira de identidade n.º 4482671 

SSP/PA e CPF: 248.963.142-04, residente e domiciliada na Trav. Pedro Gomes, nº. 1213 - Bairro 

Sudan I, na cidade de Altamira, estado do Pará, telefone: (93) 99126-9725. 

 
ITEM DESCRIÇÃO MARCA UND QTD. V.UNT. V.TOTAL 

01 

Bebedouro industrial 60 litros. Especificação: tipo 

industrial em aço inoxidável; aisi 304, garantido contra 

ferrugem e apodrecimento; leve e versátil; facil 

manutenção; filtro de 5 com as seguintes medidas: altura 

1,45mts x largura de 66cm x profunda. De 39 cm, pressão 

por gravidade; alta pressão no esguicho( independente da 

pressão hidráulica) capacidade 60 litros; com 02 torneiras, 

termostato regulável na parte traseira. 

Pollar Und. 29 1.400,00 40.600,00 

03 
Cadeira fixa s/braço. Especificação : estrutura em aço, 

assento e encosto revestido em polipropileno 
Cavaletti Und. 195 80,00 15.600,00 

04 

Cadeira giratória c/base á gás com suporte. Especificação : 

e regulagem de encosto, com rodízio, assento e encosto 

acolchoado com suporte para braço. 

Cavaletti Und. 120 228,00 27.360,00 

09 Cadeira tipo diretor 28001 com regulagem de altura Cavaletti Und. 54 330,00 17.820,00 

10 

Cadeira alta para alimentação de crianças (proinfância). 

Especificação: cadeira alta de alimentação com bandejas 

removíveis, em conformidade com a abnt nbr 15991-

Galzerano Und. 15 140,00 2.100,00 
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1/2011 cadeiras altas para crianças. Dimensões: altura: 

entre 100 e 110 cm; largura: entre 55 a 75 cm; profund. 

Total com base: entre 65 a 75 cm. Constituintes estrutura 

tubular em aço carbono, com seção circular, dobrável; 

encosto e assento, acolchoados em espuma com 

acabamento em laminado plástico, impermeável; pintura 

dos elementos metálicos em tinta em pó (epóxi/poliéster), 

eletrostática, na cor branca; bandeja em (pp) polipropileno 

injetado, removível ou articulada. Apoio para os pés em 

(pp) polipropileno injetado, removível ou articulado. 

Sapatas antiderrapantes. Cinto de segurança com 

fechamento de 3 a 5 pontos, regulável. 

23 

Cadeira com suporte para braço. Especificação : 

especificações mínimas: - a cadeira deverá ser 

confeccionada em polipropileno; - a cadeira deverá ser na 

cor vermelha; - a cadeira deverá suportar no mínimo 118 

kg; - medidas mínimas: altura 84 cm, largura 43 cm, 

profund. 36 cm; - a cadeira poltrona deverá ser empilháveis 

para melhor armazenamento e também prolongar a vida útil 

do produto; - a cadeira poltrona deverá ser empilháveis para 

melhor armazenamento e também prolongar a vida útil do 

produto; - marca sugerida - tramontina ou superior - 

Tramontina Und. 260 59,00 15.340,00 

24 

Cadeira sem suporte para braço. Especificação : 

especificações mínimas:- a cadeira deverá ser 

confeccionada em polipropileno; - a cadeira deverá ser na 

cor vermelha; - a cadeira deverá suportar no mínimo 118 

kg; - medidas mínimas: altura 84 cm, largura 43 cm, 

profund. 36 cm; - a cadeira poltrona deverá ser empilháveis 

para melhor armazenamento e também prolongar a vida útil 

do produto; - garantia mínima de 1 ano. - marca sugerida - 

tramontina ou superior 

Tramontina Und. 275 57,00 15.675,00 

25 

Mesa quadrada confeccionada em polipropileno. 

Especificação : medidas a x l x p: 72 x 68 x 68cm - - cor 

vermelha - - marca sugerida - tramontina ou superior 

Tramontina Und. 87 78,00 6.786,00 

29 

Colchão de espuma. Especificação : modelo solteiro, 

densidade d45, tecido em olinifica (toque malha), poliéster 

e polipropileno, revestimento em matelassado com lâmina 

de espuma de poliuretano, tratamento no tecido actigard, 

anti-ácaro e anti-alérgico, suporta até 150 kg, acabamento 

com debrum, dimensões (lxaxp) 88x17x188 cm. 

Titanio Und. 65 348,00 22.620,00 

30 

Colchão para berço. Especificação : dimensões do colchão 

- comprimento: 1300mm - largura: 600mm - espessura: 

120mm - espuma de poliuretano flexível com densidade 

d18, revestido em matelassê (acolchoado), costurado, com 

acabamento em uma das faces plastificado, proteção 

antialérgica e antiácaro. Obs: o comprimento e a largura 

mínima do colchão a ser utilizado com o berço, devem ser 

tais que o espaço entre o colchão e as laterais e as 

extremidades não exceda 3cm. 

Ortorbom Und. 28 149,00 4.172,00 

31 
Colchonete. Especificação : fabricado em espuma de 

poliuretano, densidade s23, medindo 130x60x3,0cm 
Ortorbom Und. 85 75,00 6.375,00 

34 Tenda sanfonada 3x3x2,5 gazebo Gazebo Und. 14 760,00 10.640,00 

36 Jogo de sofá 2x3 lugares Titanio Und. 18 785,00 14.130,00 

37 

Tábua de passar roupa. Especificação : material pinus 

maciço natural, material pés e apoio para ferro em ferro, 

pés dobráveis em x de madeira, superfície recoberta em 

espuma e tecido de alta resistência. 

Mor Und. 17 83,00 1.411,00 

39 Mesa com duas gavetas 1,50x0,75x0,70 cor: cinza Pandin Und. 60 385,00 23.100,00 
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40 

Mesa para computador/escrivaninha extrema. 

Especificação : com 2 gavetas: fabricado em mdf; 

acabamento: pinta uv; corrediças metálicas; sapatas em 

pvc; dimensões aproximas: (lxaxp): 120 x 75,5 x 0,65 cm. 

Olivar 

moveis 
Und. 105 330,00 34.650,00 

41 

Mesa para escritório sem gavetas. Especificação : medidas 

aproximadas comp. 1,30 cm, largura: 0,80 cm, altura: 0,85 

cm 

Pandin Und. 82 245,00 20.090,00 

42 

Mesa redonda para sala de leitura. Especificação : com 4 

cadeiras para escritório. Tampo em aglomerado 25 mm, 

revestido em bp dupla face, fixado na estrutura por 

parafusos. Bordas encabeçadas com perfil ergosoft de 12,5 

mm (pvc). Pés em aço industrial tubular, tipo cruz, com 

tratamento antiferrugem e pintura epóxi pó, diâmetro: 120 

cm, altura: 75 cm. 

Pandin Und. 75 600,00 45.000,00 

46 Mesa tipo l 1400x1400 cor: cinza Pandin Und. 65 408,00 26.520,00 

47 Mesa retangular medindo cxlxa: 200x100x75cm Pandin Und. 45 402,00 18.090,00 

48 Mesa com duas gavetas medindo 1,20x1,50x0,65 cor: cinza Pandin Und. 48 295,00 14.160,00 

49 
Gaveteiro suspenso com duas gavetas com parafusos para 

fixar na mesa 
Pandin Und. 50 94,00 4.700,00 

51 

Freezer horizontal capacidade 305 litros. Especificação : 

uma porta, consumo 41,6 kw/h, voltagem 110v, 

classificação energética a, cor branca, congelamento 

rápido, dreno degelo, função refrigerador, controle de 

temperatura, dimensões aproximadas a x l x p: 94.5 x 96 x 

78 cm. 

Fricon Und. 25 2.150,00 53.750,00 

53 Freezer vertical 230 cvu Consul Und. 22 2.350,00 51.700,00 

61 

Máquina de lavar. Especificação : cor branca, capacidade 

15,0 kg, 12 programas de lavagem, tampa com visor 

transparente, trava de segurança, cesto plástico, pés 

niveladores, dosador de sabão, filtro pega-fiapos, eco-

lavagem, função centrifugação em 720 rpm e 

reaproveitamento de água, 05 níveis de água, dispenser 

automático para sabão em pó e amaciante, tensão 127v, 

consumo khw/h 0,46, dimensões aproximadas a x l x p: 

102cm x 66cm x73cm. 

Consul Und. 21 1.660,00 34.860,00 

62 Sanduicheira/grill cor: cinza 750w; 110v Cadence Und. 44 83,00 3.652,00 

63 

Microondas. Especificação : capacidade 31 l, cor prata, 

função descongelar, receitas pré-programdas, prato 

giratório, trava de segurança, painel digital com relógio, 

medidas proximadas: lxaxp: 50,5x29,1x39,5cm, 

alimentação; 110v. 

Panasonic Und. 25 520,00 13.000,00 

67 

Smart tv lcd 42. Especificação : lg full hd, painel ips, 

resolução 1920x1080; potência de áudio 20 rms; taxa de 

atualização 60hz; conexões: 3 hadmi, 1 entrada rf para tv a 

cabo; 1 entrada rf para tv aberta (digital e analógico); 1 

entrada vídeo componente ¿ p2; 1 entrada áudio e vídeo ¿ 

p2; 1 saída digital (óptica); 1 entrada lan (rj45); 1 saída fone 

de ouvido; consumo 90 kw/h; alimentação bivolt; 

Philco Und. 30 1.790,00 53.700,00 

76 

Ventilador oscilante de coluna. Especificação : ventilador 

oscilante de coluna, bi-volt, de velocida-de variável, para 

uso em ambientes operacionais c/ médio e grande volume 

de ar c/ 55cm diâmetro de da hélice, 60cm diâmetro da 

grade de proteção, 220cm altura total máxima, tensão de 

alimentação 110/220v. 

Ventisol Und. 30 259,00 7.770,00 

81 

Batedeira planetária industrial. Especificação : capacidade 

tacho: 05 litros, seis (06) velocidades, estrutura em aço sae 

1020, acabamento em pintura a pó eletrostática com base 

fosfatizada, tacho estampado em aço inoxidável 304 

Arno Und. 23 1.015,00 23.345,00 
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polido, sistema de variação de velocidade por meio de polia 

variadora, dispositivo de segurança no acesso ao tacho para 

evitar acidente, batedores especiais em alumínio para cada 

função (globo, raquete, espiral), batedor globo para massas 

leves, voltagem 110 volts ou similar 

83 

Fogão industrial 2 bocas com forno. Especificação : com pé 

02 bocas, em aço galvanizado, com forno, capcidade 49 

litros, revestido com lã de vidro, possui bandeja coletora de 

resíduos, registro de baixão pressão, pintura eletrostática a 

pó, apresenta queimador simples e duplo, chama simples, 

grades individuais, botões fixos, dimensões aproximadas a 

x l x p: 85 cm x 50 cm x 73 cm, tipo de gás: glp. 

Tron Und. 14 940,00 13.160,00 

84 

Fogão industrial 2 bocas sem forno. Especificação : com pè 

02 bocas, em aço galvanizado, sem forno, apresenta 

registro de baixa pressão, queimador simples e duplo, 

chama simples, grades individuais, botões fixos, dimensões 

aproximadas a x l x p: 82,5 cm x 73 cm x 49 cm, tipo de 

gás: glp. 

Tron Und. 19 607,00 11.533,00 

85 

Fogão industrial 4 bocas com forno. Especificação : com 

pé, 04 bocas, em aço galvanizado, com forno, capcidade 85 

litros, revestido com lã de vidro, possui bandeja coletora de 

resíduos, registro de baixão pressão, pintura eletrostática a 

pó, apresenta 02 queimadores simples e 02 queimadores 

duplos, chama simples, grades individuais, botões fixos, 

dimensões aproximadas a x l x p: 82cm x 73cm x 83cm, 

tipo de gás: glp. 

Tron Und. 23 1.560,00 35.880,00 

89 

Liquidificador industrial 12 litros. Especificação : 

liquidificador industrial em aço inox, copo em aço inox de 

12 litros, 01 velocidade, tecla liga/desliga, motor 1,0cv, 

voltagem 110v, consumo aproximado 1,5 kw/h, dimensões 

aproximadas a x l x p: 126cm x 74cm x 38 cm, com 

cavalete. 

Tron Und. 28 830,00 23.240,00 

90 
Armário baixo 32510 2 portas. Especificação : noce/p/ ou 

similar 
Pandin Und. 24 450,00 10.800,00 

91 
Armário 32520 alto 32510. Especificação : 2nich 2 portas 

ou similar 
Pandin Und. 23 690,00 15.870,00 

92 
Armário 32525 agav 3mm. Especificação : cast/no ou 

similar 
Pandin Und. 22 630,00 13.860,00 

93 Mesa 25820 reun 220cm. Especificação : noce/pt ou similar Pandin Und. 23 902,00 20.746,00 

106 

Conjunto de mesa com cadeira para copa. Especificação : 

tampo em granito ocre medidas l-150/a-2/p-75 / estrutura 

de tubo em aço / cadeira de tubo em aço e assento de 

madeira laminada com revestimento em corino medidas a-

96/l-39/p-44. Descrição do tamanho: 77cm alt x 150cm larg 

x 75cm comp. Conteúdo da embalagem: 1 mesa 6 cadeiras. 

Texeira Cj 04 1.420,00 5.680,00 

112 

Mesa redonda simples. Especificação : mesa redonda 

simples: tampo mdpbp 15mm, pé painel mdpbp 15mm. 

Sapara niveladoras, perfil ergonosoft 180º dimensões 

70mm x 1200 mm. 

Pandin Und. 05 324,00 1.620,00 

119 Raque baixo para escritório Idn Und. 02 353,00 706,00 

VALOR TOTAL 781.811,00 

 

b-1) - Fornecedor registrado em 1º lugar, vencedor dos produtos conforme resultado obtido 

na Ata de Realização do Pregão Eletrônico, anexa ao presente instrumento, com o valor total 

de R$ 781.811,00 (Setecentos e Oitenta e Um Mil e Oitocentos e Onze Reais).  
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c) - Fornecedor FERNANDA P. DA SIL VA EIRELI (PORTOVIX ELETRO), pessoa jurídica de 

direito privado interno, inscrito no CNPJ n.º 35.654.930/0001-43, com sede na Av. Manoel Felix de 

Farias, nº. 622, Bairro Centro, na cidade de Vitoria do Xingu, Estado do Pará, CEP: 68.383-000, 

telefone: (93) 3521-1448, e-mail: portovixeletro@gmail.com, neste ato representada pela Sra. 

FERNANDA PEREIRA DA SILVA, brasileira, Solteira, portador da carteira de identidade n.º 

5811668 PC/PA e CPF n.º 916.639.035-04, residente Av. Manoel Felix de Farias, nº. 622, Bairro 

Centro, na cidade de Vitoria do Xingu, estado do Pará, telefone: (93) 99189-6017. 
 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UND QTD. V.UNT. V.TOTAL 

11 
Poltrona tipo cavaletti 3001. Especificação : giratória inj ou 

similar 
Limercorts Und. 51 290,64 14.822,64 

12 
Poltrona tipo cavaletti 4001. Especificação : giratória tec ou 

similar 
Limercorts Und. 51 292,29 14.906,79 

13 
Longarina de 3 lugares. Especificação : com estrutura em 

aço, assento e encosto revestido em polipropilen o 
Kasmobile Und. 128 345,66 44.244,48 

14 
Longarina de 4 lugares. Especificação : com estrutura em 

aço, assento e encosto revestido em polipropileno 
Kasmobile Und. 123 462,00 56.826,00 

15 
Longarina de 5 lugares. Especificação : com estrutura em 

aço, assento e encosto revestido em polipropileno 
Kasmobile Und. 115 541,51 62.273,65 

19 

Arquivo em aço com 04 gavetas. Especificação : arquivo 

com 04 gavetas, em chapa mista 26# e 24#, comporta de 40 

a 50 pastas ou 45kg por gaveta, desliza por trilho corrediça 

com esferas, porta etiquetas estampado na frente da gaveta, 

puxador estampado na gaveta com perfil em pvc, fechadura 

tipo yale com 2 chaves e fechamento simultâneo das 

gavetas, pintura eletrostática a pó cinza cristal, pintura 

esmalte sintético nas outras cores, acompanha kit pés 

reguláveis, medidas aproximadas: 1362mm x 470mm x 

670mm. 

Supreme Und. 98 630,00 61.740,00 

20 

Armário de aço para escritório com 2 portas. Especificação: 

3(três) prateleiras e portas com chave. Medidas: altura - 

1,60m, largura - 0,75m, profund. - 0,40m. Na cor cinza 

Supreme Und. 130 218,40 28.392,00 

28 

Berço. Especificação : berço confeccionado em mdf ou 

compensado de 15mm revestido de laminado melamínico 

branco medindo 1,33m larg x 1,10m alt. X 77cm profund., 

com grades laterais fixas confeccionadas em madeira 

maciça com largura de 5,0 cm e espaço de 4,0 cm entre elas, 

rodízios: 02 livres e 02 com travas de segurança, três 

regulagem de altura: 1ª: 262mm; 2ª: 430mm; 3ª: 590mm. 

Pintura com fundo em verniz antimofo e anticupim e 

acabamento c/ tinta esmalte sintético na cor branca. 

Topazio Und. 13 304,00 3.952,00 

35 

Gaveteiro. Especificação : corpo em aço chapa #26; tampo 

superior em mdpbp 15mm; frente das 3 gavetas em mdpbp 

15mm; estrutura das 3 gavetas em aço chapa #26; perfil abs 

180°; 5 rodízios - 2 com trava e 3 sem trava; 2 gavetas 

comuns e 1 para pastas suspensas; fechadura tipo yale com 

2 chaves; puxadores de plástico na cor prata; capacidade de 

10kg por gaveta; deslizamento das gavetas por roldanas de 

nylon, dimensões l x a x p: 49,00 cm x 65,00 cm x 35,00 

cm. 

Topazio Und. 46 176,00 8.096,00 

43 

Mesa auxiliar. Especificação : tampo mdpbp 25mm com 

bordas de pvc 2mm; pé base em tubo oblongo #20 

(0,90mm); almofada em chapa #28 (0,40mm); retaguarda 

em chapa #24 (0,60mm); itens de série: 04 sapatas 

niveladoras injetadas em polipropileno pés, almofadas e 

Gazin Und. 40 176,00 7.040,00 
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retaguardas com pintura eletrostática a pó (tinta 

híbrida) cinza cristal e vermelho (rgb_color). 

45 Mesa redonda 1200x750mm 1030 pc painel cc Gazin Und. 50 420,00 21.000,00 

52 

Freeze horizontal capacidade 520 litros. Especificação : 

duas portas, consumo 84,6 kw/h, voltagem 110v, 

classificação energética d, cor branca, potência (w) 200w, 

congelamento rápido, dreno degelo, função refrigerador, 

controle de temperatura, dimensões aproximadas a x l x p: 

94 x 147,3 x 78 cm. 

Consul Und. 25 2.920,00 73.000,00 

55 Geladeira 280 litros Consul Und. 23 1.800,00 41.400,00 

56 Geladeira 380 litros Consul Und. 24 2.500,00 60.000,00 

58 

Centrifuga de roupa 10kg. Especificação : pootência 170w; 

timer de 15 minutos com desligamento automático; alta 

eficiêmncia; capacidade para 12kg de roupas molhadas; 

abertura dos cesto extra grande grade de proteção; porta 

cordão; cesto de inox; sistema de segurança; baixo costumo 

de energia elétrica 

Mueller Und. 16 480,00 7.680,00 

59 

Fogão 4 bocas com forno. Especificação : fogão a gás, cor 

branco, acendimento elétrico, pés reguláveis, autolimpante 

com desligamento automático, 2 prateleira deslizante, 

bocas esmaltadas, 4 queimadores, botões removíveis, mesa 

em inox, classe a em consumo de energia. Dimensões 

aproximadas: 0,88x 0,49x0,59 ( axlxc). 

Consul Und. 38 490,00 18.620,00 

65 

Suporte para tv com até 45kg. Especificação : tipo de 

suporte: com inclinação (tilt); fabricado em aço carbono 

com pintura epóxi eletrostática; compatível com tv: lcd, led 

e plasma de 32 a 56 polegadas; plano de apoio inclinável: 

inclinação vertical (tilt) de até 15º para baixo, tipo de 

fixação: através de parafusos; ângulo de inclinação: 

inclinação vertical (tilt) de até 15º para baixo; dimensões 

aproximadas do produto (l x a x p): 66 x 47 x 10 cm. 

Multilaser Und. 52 34,99 1.819,48 

68 Caixa amplificada grande 300 rms 8 canais 15 woofer/36kg Samsung Und. 18 699,99 12.599,82 

71 Microfone lapela sem fio ref. Wwp-vi ou equivalente Sony Und. 14 2.658,00 37.212,00 

72 Microfone lerson semi 58p-4 ou equivalente Lerson Und. 13 410,00 5.330,00 

79 

Ventilador de teto. Especificação : comercial em aço 

tratado com pintura eletrostática, três pás, cor cinza, 420 

rpm, diâmetro aproximdo 960mm, voltagem 127v, 

potência em rms 1/6cv, velocidade regulável - chave rv = 

liga-desliga com reversão. (und) 

Consul Und. 51 188,00 9.588,00 

82 Batedeira industrial 15 litros Consul Und. 16 3.790,00 60.640,00 

87 

Fogão industrial 6 bocas com forno. Especificação : com 

pé, 06 bocas, em aço galvanizado, com forno revestido com 

lã de vidro, capacidade do forno: 85 litros, possui bandeja 

coletora de resíduos, registro de baixa pressão, pintura 

eletrostática a pó, 03 queimadores simples e 03 

queimadores duplos, chama simples, grades individuais, 

botões fixos, dimensões aproximadas a x l x p: 82cm x 

107cm x 83cm 

Leona Und. 17 2.784,00 47.328,00 

107 

Conjunto de mesa exagonal pre escolar infantil. 

Especificação : conjunto de mesa exagonal pre escolar 

infantil tampo em resina abs, 6 cadeiras em resina cores 

diversas. 

Bell toy Cj 25 1.189,00 29.725,00 

108 

Conjunto de mesa quadrada pre escolar infantil. 

Especificação : conjunto de mesa quadrada pre escolar 

infantil: conjunto de mesa quadrada pre escolar infantil 

mesa quadrada tampo em resina abs e 4 cadeira em resina. 

Cores diversas 

Bell toy Cj 25 1.280,00 32.000,00 
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109 

Conjunto de pisos acoplados em resina plástica. 

Especificação : conjunto de pisos com 16 peças acopladas 

em resina plástica de alto impácto, caraciteristicas 

antiaderente em várias cores, tamanho da peça 30x30cm. 

Plasilona Cj 15 164,00 2.460,00 

110 

Estante guarda tudo com três prateleiras. Especificação : 

estante guarda tudo para sala de aula infantil, com 9 caixas 

de 16 litros cada. Pés reguláveis. 

Topazio Und. 08 416,00 3.328,00 

VALOR TOTAL 766.023,86 

 

c-1) - Fornecedor registrado em 1º lugar, vencedor dos produtos conforme resultado obtido na 

Ata de Realização do Pregão Eletrônico, anexa ao presente instrumento, com o valor total de 

R$ 766.023,86 (Setecentos e Sessenta e Seis Mil e Vinte e Três Reais e Oitenta e Seis 

Centavos).  

 

 

d) - Fornecedor FACILAR MOVEIS E ELETRO ELETRONICOS EIRELI pessoa jurídica de 

direito privado interno, inscrito no CNPJ n.º 41.522.985/0001-00, com sede na Rua Raimundo 

Tabosa, nº. 881, Bairro Centro, na cidade de Vitoria do Xingu, Estado do Pará, CEP: 68.383-000, 

telefone: (93) 99144-7141, e-mail: engisaiaslira@hotmail.com, neste ato representada por seu 

Proprietário Sr. ISAIAS TEIXEIRA DE LIRA JUNIOR, brasileiro, Solteiro, portador da carteira de 

Habilitação n.º 05362216865 DETRAN/PA e CPF n.º 969.281.312-68, residente e domiciliado na 

Rua Coronel Jose Porfirio, nº. 3229 CASA 01 - Bairro Explanada do Xingu, na cidade de Altamira, 

estado do Pará, CEP: 68.377-240 telefone: (93) 99144-7141. 

 
ITEM DESCRIÇÃO MARCA UND QTD. V.UNT. V.TOTAL 

02 

Cadeira empalhável para professor. Especificação : assento 

e encosto em polipropileno injetado ou condensado 

anatômico moldado, estrutura tubular de aço, altura: 76cm 

x largura: 120cm x comprimento: 65cm 

Plaxmetal Und. 80 39,00 3.120,00 

05 

Cadeira giratória c/base á gás sem suporte. Especificação : 

e regulagem de encosto, com rodízio, assento e encosto 

acolchoado sem suporte para braço. 

Plaxmetal Und. 135 320,00 43.200,00 

06 

Cadeira giratória c/base á gás com suporte p/braço -

polipropileno. Especificação : estrutura em aço, assento e 

encosto revestido em polipropileno com suporte para braço. 

Plaxmetal Und. 95 380,00 36.100,00 

07 

Cadeira secretária giratória com braço. Especificação : cor 

azul, material de revestimento técido polipropileno, assento 

regulável, aranha de aço coberto por polaina de pp com 05 

rodas. 

Plaxmetal Und. 80 130,00 10.400,00 

08 

Cadeira secretária giratória sem braço. Especificação : cor 

azul, material de revestimento técido polipropileno, assento 

regulável, aranha de aço coberto por polaina de pp com 05 

rodas. 

Plaxmetal Und. 75 90,00 6.750,00 

18 Arquivo em aço com 03 gavetas Pandim Und. 82 537,00 44.034,00 

64 
Antena de tv externa vhf,uhf,hdtv digital - aquários dtv 

3000 
Aquario Und. 37 100,00 3.700,00 

75 

Ventilador de mesa oscilante. Especificação : fabricado em 

material plástico; egulagem de inclinação; alça de 

transporte; controle gradual de velocidade; 03 hélices; 

diâmetro; 40cm; dimensões: 55x37x28cm 

Ventisol Und. 36 190,00 6.840,00 

78 Ventilador de teto comercial c/04 pás de aço Ventisol Und. 41 185,00 7.585,00 

100 
Poltrona 20101 giratória presidente. Especificação : cec pt 

ou similar 
Nell Und. 24 1.310,00 31.440,00 

101 Aspirado de pó portatil Mondial Und. 17 240,00 4.080,00 
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102 

Bebedouro  industrial 100 litros. Especificação : bebedouro 

industrial 100 litros: gabinete en aço inox 430, protegido 

com pvc na cor cinza; reservatório fabricado em 

polietileno; capacidade de 100 litros de água gelada; 

isolamento: eps; serpentina interna em aço inox 304; 

aparador/cuba em aço inox 430; torneiras modelo rosca; 

compressor; gás r134a (ecológico); termostato com 

regulagem; pés reguláveis; flexível/mangueira para 

escoamento embutida. 

Hiza Und. 10 2.750,00 27.500,00 

VALOR TOTAL 224.749,00 

 

d-1) - Fornecedor registrado em 1º lugar, vencedor dos produtos conforme resultado obtido 

na Ata de Realização do Pregão Eletrônico, anexa ao presente instrumento, com o valor total 

de R$ 224.749,00 (Duzentos e Vinte e Quatro Mil e Setecentos e Quarenta e Nove Reais).  

 

03 - DA VALIDADE DA ATA E DOS REGISTRO DE PREÇOS  

 

3.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a partir da sua 

assinatura, não podendo ser prorrogada;  

 

3.2 - Quando da prorrogação dos contratos originados da Ata de Registro, deverão ser observados os 

procedimentos previstos no artigo 57, parágrafo quarto, da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993.  
 

3.3 - Nos termos do art. 15, parágrafo 4º, da Lei Federal nº 8.666/93, alterada pela Lei Federal nº 

8.883/94, durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o município não será obrigado 

a adquirir o (s) produto (s) referido (s) nesta ata, sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização de 

qualquer espécie às empresas registradas;  

 

3.4 - Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93, com as 

alterações que lhe foram impostas pela Lei Federal nº 8.883/94, a presente Ata de Registro de Preços 

será, cancelada, garantidos, às suas detentoras, o contraditório e a ampla defesa;  

 

3.5 - O Prazo para assinatura da ata pela empresa vencedora será de no máximo 05 (Cinco) dias após 

a emissão e a convocação para assinatura.  

 

CLÁUSULA QUARTA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

 

4.1 - A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou 

entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante 

anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que 

couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993, e suas alterações, Decreto 

Federal nº 7.892 de 23 de Janeiro de 2013, que regulamenta o sistema de Registro de Preços previsto 

no art. 15 da Lei nº 8666/93.  

 

4.2 - A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem anterior, salvo para adesões feitas 

por órgãos ou entidades de outras esferas federativas, fica condicionada à realização de estudo, pelos 

órgãos e pelas entidades que não participaram do registro de preços, que demonstre o ganho de 

eficiência, a viabilidade e a economicidade para a administração pública federal da utilização da ata 

de registro de preços.  
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4.3 - Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela 

estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não 

prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes;  

 

4.4 - As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por 

órgão ou entidade, a máximo 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento 

convocatório e registrados na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e para os órgãos 

participantes; 
 

4.5 - As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao máximo 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 eventualmente 

aderirem;  
 

4.6 - Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do 

cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a 

ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas 

contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão 

gerenciador;  
 

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

solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços;  

 

CLÁUSULA QUINTA - REVISÃO E CANCELAMENTO  

 

5.1 - A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 

90 (noventa) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata;  
 

5.2 - A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas no 

artigo 65 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.  
 

5.3 - O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados 

no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao Órgão 

Gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos Detentores a Ata.  
 

5.4 - Quando preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, torna-se superior o preço 

praticado no mercado, o Órgão Gerenciador deverá:  
 

5.5 - Convocar o Detentor da Ata visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao 

praticado no mercado;  
 

5.6 - Frustrada a negociação, o Detentor da Ata será liberado do compromisso assumido, e  
 

5.7 - Convocar os demais licitantes que tiveram preços registrados, visando igual oportUND. de 

negociação;  

 

5.8 - Quando o preço de mercado se tornar superior aos registrados, o Detentor da Ata, mediante 

requerimento comprovado, não puder cumprir o compromisso, a Administração poderá:  
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5.9 - Liberar o Detentor da Ata do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmada 

a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido 

de fornecimento; e  

 

5.10 - Convocar os demais Detentores da Ata visando igual oportUND. de negociação;  

 

5.11 - Não havendo êxito nas negociações, a Administração deverá proceder a revogação da Ata de 

Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.  

 

CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES  

 

6.1 - O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades 

estabelecidas no Edital;  

 

6.2 - A recusa injustificada de assinar a Ata, pelas empresas com propostas classificadas na licitação 

e indicadas para registro dos respectivos preços no presente instrumento de registro, ensejará a 

aplicação das penalidades enunciadas no art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93, com as alterações que lhe 

foram introduzidas pela Lei Federal nº 8.883/94, ao critério da Administração;  

 

6.3 - A recusa injustificada, da detentora desta Ata, em retirar as ordens de fornecimento, dentro do 

prazo de um dia, contados da sua emissão, poderá implicar na aplicação da multa de 100% (cem por 

cento) do valor do documento de empenhamento de recursos;  

 

6.4 - Pela inexecução total ou parcial de cada ajuste representado pela nota de empenho, a 

Administração poderá aplicar à detentora da presente Ata a penalidade de dez por cento do valor 

remanescente da nota de empenho, em qualquer hipótese de inexecução parcial do contrato, ou de 

qualquer outra irregularidade;  

 

6.5 - As importâncias relativas a multas serão descontadas dos pagamentos a ser efetuado á detentora 

da ata, podendo, entretanto, conforme o caso, ser inscritas para constituir dívida ativa, na forma da 

lei.  

 

CLÁUSULA SETIMA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (art. 55, II)  
 

7.1 - A detentora da presente Ata de Registro de Preços será obrigada a atender todos os pedidos 

efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para 

data posterior a do seu vencimento, fica estabelecido que após gerado empenho aos produtos dele 

advindo não são passiveis de reequilíbrio;  
 

7.2 – Cada prestação do serviço e/ou fornecimento deverá ser efetuada mediante ordem da UND. 

requisitante, a qual poderá ser feita por memorando, oficio, ou e-mail, devendo ela estar carimbada e 

assinada pelo responsável do setor e constar: A especificação do veículo/ quantidade de passageiros, 

data da viagem, horário de saída, destino e lista de passageiros;  
 

7.3 - A empresa fornecedora, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento enviada pela UND. 

requisitante, deverá colocar, na cópia que necessariamente a acompanhar, a data e hora em que a tiver 

recebido, além da identificação de quem procedeu ao recebimento;  

 

7.4 - A cópia da ordem de fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a UND. 

requisitante, a fim de ser anexada ao processo de administração da ata.  
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CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO (ART.55, III)  

 

8.1 – Contraprestação mensal, a medida do consumo.  

 

8.2 - Condições de Pagamento: O Pagamento será efetuado após a entrega do item licitado, sempre 

após a emissão da NLD (Nota de Liquidação de Despesa), mediante a apresentação de Nota Fiscal. 

O Pagamento será realizado pela Tesouraria da Prefeitura Municipal de Vitória do Xingu, mediante 

cheque nominal ou depósito bancário em nome da proponente, da seguinte forma: 

 

8.2.1 – O Pagamento será até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal; 

 

8.2.2 - O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE mediante a entrega da Nota Fiscal, 

em 02 (duas) vias e deverá acompanhar a respectiva todas as Certidões de Regularidade Fiscal 

e Trabalhista, no Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Vitória do Xingu, localizado 

na Av. Manoel Félix de Farias nº. 174, Bairro Centro, Vitória do Xingu/PA, acompanhada 

ainda dos respectivos pedidos e/ou Notas de Empenhos. 

 

8.2.3 - O GESTOR terá o prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da apresentação do documento 

fiscal, para aprová-lo ou rejeitá-lo. 

 

8.2.4 - Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, 

a nota fiscal/fatura será devolvida à CONTRATADA pelo Gestor da Ata e o pagamento ficará 

pendente, até que a mesma providencie as medidas saneadoras. 

 

8.2.5 - O prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação 

do documento fiscal, fato esse que não poderá acarretar qualquer ônus adicional para o 

CONTRATANTE, nem deverá haver prejuízo na prestação dos serviços pela 

CONTRATADA. 
 

8.2.6 - O CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender o pagamento se a prestação dos 

serviços ou a entrega do objeto estiver em desacordo com as especificações constantes no 

Contrato; 
 

8.2.7 - Poderá Prefeitura Municipal de Vitória do Xingu, deduzir do montante a pagar os 

valores correspondentes a eventuais multas e/ou indenizações devidas pela contratada; 
 

8.2.8 - A empresa deverá indicar na(s) nota(s) fiscal(is), além de outras informações exigidas 

de acordo com a legislação própria:  

 

8.2.8.1 - especificação correta do objeto;  

8.2.8.2 - número da licitação e contrato e 

8.2.8.3 - marca e o nome comercial. 

 

CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO  

 

9.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pela UND. requisitante consoante o 

disposto no art. 73, II “a” e “b”, da Lei Federal 8.666/93 e demais normas pertinentes;  

 

9.2 – A cada fornecimento serão emitidos recibos, nos termos do art. 73, II, “a” e “b”, da Lei Federal 

8.666/93.  
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CLÁUSULA DEZ – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

 

10.1 - As despesas com a presente licitação correrão a conta da Dotação Orçamentária consignadas 

na proposta orçamentária do exercício e correrão por conta dos recursos oriundos do Tesouro 

Municipal (recursos próprios) e programas, conforme dotação orçamentária a seguir: 
 

PARTICIPANTE: 1 – MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU (Prefeitura Municipal de Vitória do Xingu) 
 

GABINETE DO PREFEITO 

04 122 0005 2.001 – Manutenção do Gabinete do Prefeito.  
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

04 122 0005 2.005 – Manutenção e Modernização da Secretaria de Administração.  
 

SECRETARIA DE FINANÇAS 

04 123 0005 2.007 – Manutenção da Secretaria de Finanças.  

04 123 0005 2.008 – Manutenção do Departamento de Tributos.  
 

SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA 

04 122 0003 2.012 – Manutenção da Secretaria de Agricultura e Pesca.  

 

SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA 

04 451 0052 2.018 – Manutenção da Secretaria de Obras Viação e Infra - Estrutura. 

26 782 0040 2.022 – Manutenção do Departamento de Transporte – DEMUTRAN.  
 

SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA  

13 392 0471 2.027 – Manutenção da Secretária de Esporte e Cultura.  
 

SECRETARIA DE TURISMO E LAZER 

04 123 0005 2.030 – Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Lazer.  
 

PARTICIPANTE: 2 – FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE VITORIA DO 

XINGU. 
 

18 122 0012 2.092 – Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente.  

 

PARTICIPANTE: 3 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VITORIA DO XINGU - 

SEMED. 
 

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

12 451 0004 2.063 – Manutenção da Secretaria de Educação.  

 

FUDEB – FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO  

12 361 0403 2.082 – Manutenção do Ensino Fundamental FUNDEB 40% 

 

PARTICIPANTE: 4 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 
 

08 244 0002 2.066 – Manutenção da Secretaria de Trabalho e Promoção Social.  
 

PARTICIPANTE: 5 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DO XINGU. 
 

10 122 1004 2.035 – Manutenção da Secretaria de Saúde. 

10 301 0210 2.040 – Manutenção do Programa Saúde da Família  

10 301 0210 2.042 – Manutenção de Outros Programas da Atenção Básica. 

10 302 0210 2.047 – Manutenção da Média e Alta Complexidade. 

10 302 0210 2.095 – Enfrentamento do COVID-19  

 

4.4.90.52.00 – Equipamento e Material Permanente 
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CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA – DO FORO  

 

11.1 - É eleito o Foro da Comarca de Vitória do Xingu/PA para dirimir os litígios que decorrerem da 

execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, 

§2º da Lei nº 8.666/93.  

 

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

 

12.1 - São partes integrantes da presente Ata, independentemente de sua transcrição, o Edital do 

Pregão Eletrônico SRP nº 9/2021-063-PMVX e as propostas dos FORNECEDORES. 

 

12.2 - A existência da presente Ata de Registro de Preços não obriga esta Prefeitura Municipal de 

Vitória do Xingu a firmar futuras solicitações. 

 

E, por estarem justos e acordados, assinam a presente Ata de Registro de Preços em 05 (cinco) vias 

de igual teor e forma, que vai subscrito pela PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU 

e pelos FORNECEDORES, para que este documento produza todos os efeitos legais e jurídicos. 

 

Vitória do Xingu/PA, 06 de agosto de 2021. 

 

 

_________________________________________ 

Prefeitura Municipal de Vitória do Xingu 

MÁRCIO VIANA ROCHA - Prefeito Municipal 

 

 

 
________________________________________ 

NISSEI SERVIÇOS E COMERCIO LTDA – ME 

CNPJ: 23.882.208/0001-87 

Recieri Brazzolino Porto Renon  

___________________________________ 

ALANNA COMERCIO LTDA – ME 

CNPJ: 10.302.089/0001-02 

Maria de Fatima Costa Silva  

 

 

_________________________________ 

FACILAR MOVEIS E ELETRO ELETRONICOS 

EIRELI  CNPJ:41.522.985/0001-00 

Isaias Teixeira de Lira Junior  

 

 

 

__________________________________ 

FERNANDA P. DA SIL VA EIRELI  

CNPJ: 35.654.930/0001-43 

Fernanda Pereira da Silva  

 

 

Testemunhas: 

 

1 - ___________________________________ CPF: _______________________ 

 

2 - ___________________________________ CPF: _______________________ 


		2021-08-06T11:26:00-0300
	MARCIO VIANA ROCHA:80226442268


		2021-08-06T16:22:58-0300
	NISSEI SERVICOS E COMERCIO LTDA:23882208000187


		2021-08-10T09:37:09-0300
	FACILAR MOVEIS E ELETRO ELETRONICOS EIRELI:41522985000100


		2021-08-06T15:08:50-0300
	FERNANDA P DA SILVA EIRELI:35654930000143


		2021-08-06T17:53:20-0300
	ALANNA COMERCIO LTDA:10302089000102




