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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N'.008/2022

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

RELATTvA Ao PREcÃo nr-,nrnôNrco

SRP NO O2OI2O22 PREFEITURÁ,

MUNICIPAL DE §ANTA IZAB.ELIPA.

Aos 25 dias do mês de agosto do ano de 2022 a Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará,

neste ato representada pela SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAçÃO, com sede na Rua José

Amâncio, s/n, Centro, CEP: 68.790-000, Santa Izabel do Pará, inscrita no CNPJ/MF sob

n".30.078.359/0001-42, doravante denominada ÇONTRATANTE, representada neste ato pela

Secretária Municipal de ELEN CzuSTINA DA CRUZ ALVES, brasileira, solteira, inscrito no

CPF/MF sob o número 572.493.692-53 e portador da Carteira de Identidade no 2732806 -
SEGUPIPA, residente e domiciliada na Avenida Azevedo Ribeiro, 1607, Centro, Santa Izabel do

Pará,lawa a presente Ata de Registro de Preços, referente ao Pregão Eletrônico - SRP N'

02012022, constituindo-se esta 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, nas propostas apresentadas e no Decreto no

7.892, de 23 de janeiro de 2013, Decreto no 8.250, de 23 de maio de 2014, Pecreto n" 9.488. de

30 dc acaslo-d§20 L8 e no Decreto no 10.024 , de 20 de setembro de 2019 .+

CLÁUSULAI-DOOBJETO

1.1- Registro de Preços para Aquisição de Mobiliário escolar (carteiras), para atender as

escolas da rede municipal de ensino de Santa lzabel do Pará.

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 paru a

contratação.

?
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1.3- Este instrumento não obriga a Prefeitura a Íirmar 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:

- MARIA FRANCINETE TAPAJÓS nfnEll, com sede na Travessa Rosa Moreira, no 539,

Telégrafo sem Fio, CEP 66.1 13-1 15, Belém/PA, inscrita no CNPJ n" 34.741.66610001-12, neste

ato representada por MARIA FRANCINETE TAPAJOS, brasileira, solteira, portadora do RG no

1961968 PC-PA e CPF: 453.683.762-00, residente e domiciliado Travessa Rosa Moreira, no 539,

Telégrafo sem Fio, CEP 66.113-115, Belém/PA.

CLÁUSULA II DOS QUANTITATIVOS, PREÇOS E FORNECEDORES

CLASSIFICADOS.

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

fornecedores classiÍicado s :

EMPRESA: MARIA FRANCINETE TAPAJOS EIRELI

CNPJ N', 34.7 4t.666100A112

ITEM DESCRIÇÁO I.INID QTD
VALOR

UNT.

VALOR

TOTAL

I

CARI'EIRA ESCOLAR TAMANI'IO

ADULTO: Composição da estrutura fbrmada ern

aço SAE l0l0/l020,Tubo industrial 7/8" corn

espessura de parede de l,2Ornrn. Estrutura

colnposta por duas colunas dobradas e

estarnpadas pneumaticamente eln Íbrrna de "U",

fonnando 2 (dois) pares de pés fixo,Base de

sustentação da prancheta composta de 2

(duas)colunas horizontais. Fechamento dos pés

por meio de 4 (quatro) ponteiras plástica

arredondadas, confeccionadas ern rnaterial

tennoplástico injetado ern pol ipropileno

copolirnero, fixadas sob pressão na parte externa.

Deverá ser fixada I (um) porta mochila fixo cotn

estrutura de aço, Acabamento da estrututa por

fosfatização através de banhos quimicos,

decapante e desengrachante por rneio de intersão

e tratarnento anti-lerruginoso. Pintura eletrostática

em epóxi a pó polirnerizada em estufa sem

respingos de solda, corn juntas esrnelilhadas e

cantos arredondados. Os cotnponentes que

tbnnarn a carteira deverão ser ligados entre si

UND 6000 R$210,00 Rs 1.260.000,00
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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 às 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:

através de solda pelo processo MIG. Prancheta

lateral confeccionada pelo processo de injeção

tennoplástico injetado ern polipropileno

copolirnero e rloldado anatolnicarnente com

bordas abauladas, acabarnento liso e cantos

arredondados, incluindo o porta caneta. Fixação

de paraÍ'usos JFX FER BIC bicrornatizado 5.0rnrn

x 35rnm Phillips. Porta Livros corn Cesta no

Íbnnato quadrado conÍ'eccionado pelo processo

De injeção termoplástico injetado eur

polipropileno copoliurero, abertura fiontal e luros

para ventilaÇão. Assento fabricado pelo processo

de injeção teÍmoplástico injetado ern

pol ipropileno copol írrero, rnoldado

anatornicamente e acabamento liso. Encosto

fabricado pelo processo de injeção tennoplástico

injetado err polipropileno copolírnero, rnoldado

anatomicamente, acabamento liso e Dirnensões

nrínimas: encosto ao chão Slcm; assento ao chão

47,5cm; prancheta ao chão 75cm

2

CONJUNTO ESCOLÀR INFANTIL COM 04

CADEIRI{S - MESA SEM CANTO Mesa corn

estrutura de lblro 7/8 tubo redondo SAE I 0 I 0 /

1 020, parede l .20mrn, pintado pelo processo

eletrostático ern epóxi na cor preto e tratarnento

anti-ferruginoso tampo elrt madeira conrpensada,

corn espessura de 18rnrn rnedindo 0,80 crn x 0,80

crn, revestida ern Íbnnica, corn sapatas e 04

Cadeirinhas com estrutura de ferro redondo ó

parede l.20rnm, pintada pelo plocesso

eletrostático em epóxi pó, assento e elrcosto

anatôrnicos ern madeira cornpensada revestida ern

fonnica lisa nas coÍes laranja, verde oÍicial, azul

real e cromo real, sendo encosto Íbnnicado de

arnbos os lados e fixados corr rebites de alutninio

e sapatas ern polietileno de alta densidade.

UND 500 R$300,00 R$ 150.000,00

VALOR TOTAL REGISTRÀDO R$1.410.000,00

Página 3 de 7



§"'%
Érv"- §

&,q/§PRET'EITURA MUNICIPAL DE, SANTA IZABEL »O PANÁ
SECRETARTA MUNTcTPAL un poucaÇÃo

a) convocar o fornecedor visando à 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

fomecedor, 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 - E vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta Ata de

Registro de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o § I'do art. 65 da Lei n' 8.666193.

CLÁUSULA III - DA V,IGÊNCIA 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 ENTREGA DO PRODUTO

4.1-O produto objeto deste certame deverão ser entregues na sede do município de Santa lzabel,

conforme especificação do Termo de Referência ou de acordo com o solicitado pela Secretaria.

A entrega/serviços deverá ter início imediatamente após a emissão da Requisição.

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 Pregos dele

decorrente é a Secretaria Municipal de Educação de Santa lzabel do Pará-SEMED.

5.2 - O órgão (Secretaria) participante desta Ata de Registro de Preços é a Secretaria Municipal

de Educação de Santa Izabel do Pará-SEMED.

5.3 - Desde que devidamente justificada a vantageÍÍ, a Ata de Registro de Preços, durante sua

vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administraçáo Pública que não

tenha participado do certame licitatório, mediante anuência da Prefeitura Municipal de Santa

Izabeldo Pará - Órgão Gerenciador.
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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 da Prefeitura Municipal de Santa lzabel

do Pará, para manifestação sobre a possibilidade de adesão.

5.5 - As aquisições ou contratações adicionais decorentes 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 decorente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá exceder, na

totalidade, ao dobro 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 aquisigão 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 até90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da

Ata.

5.9 - Caberá ao fornecedor beneÍiciário, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela

aceitação ou não do fomecimento decorente de adesão, desde que não prejudique as obrigações

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

participantes.

CLÁUSULA VI- DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

6.1- O fomecedor 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 Prefeitura Municipal de Santa lzabel do Pará

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 n" 8.666193 ou

no artigo 7'daLei n" 10.520/02 e náo mantiver as condições de habilitagão durante a vigência da

Ata de Registro de Preços, salvo o porte da empresa.

6.2 - Ocotrendo quaisquer das hipóteses previstas nas alíneas "à", "b", '(d)) e "e)) supra, a

Prefeitura de Santa Izabel do Pará instaurará processo administrativo específico visando o

cancelamento do registro, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
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6.3- O cancelamento do Registro de Preços poderá ocorer por razdo de interesse público ou a

pedido do fornecedor, à vista de fato superveniente, decorente de caso fortuito ou força maior,

que prejudique o cumprimento da Ata, devidamente comprovados e justiÍicados.

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 - A 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, 20Yo (vinte por cento) do valor do contrato, nas

hipóteses de inexecução, com ou sem prejuizo 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

inexecugão 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 sujeitaráo a contratada ao

pagamento da multa de 0,2oÁ (dois décimos por cento), sobre o valor global da adjudicaçáo a

contar do vencimento daquele.

PARÁGRAF'O TERCEIRO - Sempre que constatado equipamento quebrado e não substituído

no prazo de 24 horas, sorá aplioada multa de 0,2Yo (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 cotnpensatória

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 parágtafos 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.
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c) Pelo atraso no início e conclusão dos serviços.

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

CLÁUSULA VIII. DAS DISPOSIÇOES FINAIS

8.1- A ata de rcalização 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. 1 I , §4" do Decreto n. 7 ,892, de 2014,

CLÁUSULA IX - DO FORO

9.1. Elegern as partes contratantes o Foro da Comarca de Santa lzabel do Pará, para dirimir todas

e quaisquer controvérsias oriundas desta Ata de Registro de Preços, renunciando expressamente

a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Santa Izabel do Pará, 25 de agosto de2022.

ELEN CRISTINA DA ', Asstnadodeformadieltal porELEN

CRUZ
CRISTINA DA CRUZ

ALVES:57249369253

ALV ES:57 249369253 Dados: 2022.08.2s 1 0:4r :1 e -03'00'

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ELEN CRISTINA DA CRUZ ALVES

Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços

MARIA FRANCINFff 
Assinado de form-a digital

TAPAJOS '' 
. 

ff;M1A 
FRANCINETE

El RE Ll:347 41 666000 EIRELI:34741 6660001 1 2

112 Dados: 2022,08,25
11:21:04 -03'00'

MARIA FRANCINETE TAPAJÓS EIRELI

CNPJ no 34.7 4t.66610001-12

MARIA FRANCINETE TAPAJOS

Empresa Registrada

Testemunhas:

1).

RG:

CPF:

RG:

CPF

2)_
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