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ESTADO DO PAú
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓBIDOS
CNPf /MF nq: 30.971,257 /OOOI-51
SECRETARIA MUNTCIPAL DE EDUCAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAçÃO \

ATA DE REGISTRO DE PREçOS
pREGÃO ETETRÔNICO (SRP) Ne 006/2022

ProcessoAôninisu'ativo no o35 I 2022 / SEMED/PMo

Pregão no 006/2022- PM(}SIP

A Secretaria Municipal de Educâçâo - SEMED/ Fundo Municipal de Educação - FME, inscrita no cNPl de n'

30.g71.257 /OOOL-i1, com sede na iravessa Rui Barbosa, n": 463, Bairro: Centro, Óbidos/PA, CEP: 68.250-000, E-

mail: semeáob2licitacao@outlook.com, doravante, neste ato representado pela Sra Maria Zilda Bentes sousa'

Secretária Municipal de Educação, conforme Decreto Municipal nq 003, de 01 de janeiro de 2021' portadorá da

carteira de ldentüade not 1.4?2576 - PC/PA e CPF nq 231.578.102-75, residerte e domiciliada na Rua Deputâdo

Raimundo Chaves, s/n, Bairro Santa Terezinha, Óbidos/PA, CEPr 68.250-000, considerando o julgamento da licitação

na modalidade de piegão Eletrônico, para REGISTRO DE PREÇOS oa 006/2022, RESOLVE registrar os preços dos

fornecedores indicados e qualificadàs nesta ATA, de acordo com a classificação por eles alcançadas e nas

quantidades cotadas, atendendo as condiçôes previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na

iei ne 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e em conformidade com as disposições a seguiri

EMPRESAST t K NORONHÁ COMERCIO DE PRODUTOS ÂLtMENTICIOS

cNPl 42.A97.465 / OOOI-37

loHN KLEYTON FERREIRÂ NORONHA CPF 936.281.532-04

cúUSULÁ PRTMEIRÁ - DO OBJETO

REGISTR6 DE PREÇOS QUE ôBJETIVA A CONTRÂTAçÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURÂ E

ivãNiúÁ.1õuisrçÁo oir.4osrLiÁnros EscoLAR, pARA ATENDER Às DEMANDAS DA SEcRETARIA MUNlclPAl.

DE EDUCAÇÃO DE ÓBIDOS, NO EXERCÍCtO DE 2022.

CúUSULÂ SEGUNDA . DOS PREçOS E QUANTITATIVOS
O preço registrado, as especificações do obieto e as demais condições ofertadas na(s) proposta(sJ são as que seguem:

J K NORONHA COMERCIO OE PRODUTOS ALtMENTICIOS 42.897.46t0001-37 2.138.300,00

Total: 1.744.500.00
LOTE 1 Ouanl. r Nurn 09.1

UnidAdê UNIDÂDE l,larca: RS 1,,!OvElsItêm 1

Oêscíiç
lnfomla
cad6ira

ão conilnto paÍa aluno tâmsnho 5 ÍamPo Iniêiecto , C. a-C58, Alturâ do âruno de l.'16t'l e 1.760! CâdêÍnodê
nío do aluno lndtvldua, composlo dê LJma' mesa ê 1 'uma,ç6es Tecnicôs ( CIT) -Especúcaçôês conju

c€rliÍlcado pêlo INMETRO. € êm conformrdâde com a nom6 À8NT NBR 14006' tJóv€is €scolrrês _ Cádêrías e

mesâs parâ coniunlo âluno indlviduôl l\íâsa ,nd,vtduâ I com tampo êm plâsüco injolado com aplicação dê lamlnado

mêlanrnico nà Íace suoenoÍ dotado de líavêssa estrutuÍal lnFtad
enào pona-lruros em prast'co hJ€lado cadelÍa

a enr Plastico tecnlco nrontâdo sobre esÍuluía
individual êmpilhávêl com asgento e êncoslo eín

tlibr,/lâÍ de âço. cont
polipíopileno injêtado ou sm compênsado anrtómlco moldado monlâdos soDrê estnrluía lubulaí cle âço

OLrãntrdace 3.000 Valor lJnit.: 581.50
Íotal: 393.800,00

LOTE 2 Ouênt. j Num 037

l,laÍca RS MOYEIS Modelô RS N'lO\''ÊlS

De3crição Coniunlo Colêlivo TamanhÔ 1 Tampo lniêlado (C-C_O1B) Altura do aluno de 0 93lvl ã 1 l5i'! CadeÍno dê
-r"iã-liã"i ie'irio" (ctT) - EspêciflcaÇõês Conúnto oo aruno rndrvrdual comPoslo dê 1 iumá: mêsa â 'l rqualro'

cadelras. êm coníormlO.O. co- a nor." Ãá-Ni útiÀ ifOOS- t'lor.,r escolates i Cadelras e mêsá§ pâía conJonto âiuno

incllvidual.M€saincl.vldualcomtamPoemPlâslicoinjetaclocomapllcaçãod.'iEmlnsclolnêlamlôlêonaíacêsupeno..
dotado dê tíav6s3a e3tÍut!rál hl€tâdâ 6m;t;aúo teânico. montaào sobre eslrutrrra tlbular de âçÔ câdôi.a êmPllhãvel

iJài.i"nio 
" "n-.to 

êm po[óíop êno tnjeládo ou êm compênsado ânatómico moldado. montâdos sobrê est.r.tura

Valor Unit.i 984.50 Total ltem 593 aco.oo

Parágrafo primelro: Durante o prazo de validade dêsta Atâ de Registro de Preços' a CONTRATANTE não estará

oU.úãaa 
" 

àaquirir os produtos citados na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema Registro de Preços'

pãàuTJã t rà rà p". meio de outra licitação, quando jutSar conveniente, sem que caibâ recurso ou indenização de

ãrrúr". "rpa.i" 
ao FORNECEDOR, T"nâo, 

"nt.ut"nio,-tssegurada 
ao beneficiário do registro' a preferôncia de

fàrnecimento em igualdade de condiçôes

Íravessa Rui Barbosa, no 463 - Centro - CEP: 68250-0oO-Óbidos- Pârá

E-mâil: hcitaobidosoa2022@omâil.com
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Total ltôm: 1 74.1 500.00

It€m 1 Unidâde: UNIOAOE

tubular de 6ço

Quantidade 400
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓBIDOS
CNPf /MF ne; 30.971.257 /OOOI-SI
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parágrafo segundo: A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços o fornecedor assume o compromissô de

atend-er, duran"te o prazá de sua vigência, os pedidos realizados, e se obriga a cumprir, na íntegra, todas a§ condições

estabelecidas, ficando sujeito, incúsive, às penalidades legalmente cabíveis pelo descumprimento de quaisquêr de

suas cláusulas.
cúusuLÂ TERcEtRA - DÁ urlLlzÂçÃo DA ÂTA DE REGlsrRo DE PREÇos
poderá utilizar-se desta Ata de Registio de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Municipal

que nâo tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao contratante, desde que deüdamente

comprovada a vantagem. 
_

earágrafo primeirol os órgãos e entidades que não paÊiciparem do Registro de Preços, quando desejarem Íazer

uso d-a presente Ata de Regiitro de Preços, deverão manifestâr seu interesse iunto ao Órgão Gerenciador, para que

este ináique os possíveis únecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida à ordem de classificação'

Rarágrafà segundo: Caberá ao fornecedor Leneficiáiio da Ata de Registro de Preços, observadas as condiçôes nela

estab'elecidas]optar pela aceitação ou nâo do fornecimento decorrente da adesão, desd.e que este Íornecimento não

prejudique as o-brigações presentes e Íuturas decorrentes da ata, assumidas com o Orgão GerenciadoÍ e Orgãos

Participantes.
paráB;afo têrceiroi As aquisiçôes ou contratações adicionais por outros órgãos ou entidades não poderão exceder,

por óigão ou entidade, a cim por cento dos quantitativos registrados na presente Ata de Registro de P-reços' 
.

irarágiafo quarto: O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na

totalidade, ao quíntuplo do quantitaüvo de cada item registrado na Àta de Registro de Preços para o Órgão

Gerenciador e óigão Éarticipantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.

parágrafo quintã: Compete ao órgão nãà participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor

das oÍrigaçáes contratuàlmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais

penaliaa'aes decorrentes do descumprimento dà cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações,

informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

CúUSULÁ QUARTA . DO LOCÂL E PRAZO DE ENTREGA

O recebimenio, o local e o prazo de entrega dos bens deverão ocorrer de acordo com as especificaçôes contida na

ordem de compra, não podendo ultrapassar o prazo de 15 (quinze) dia§ da expedição da mesma'
p.iaga.f" Úni.o, e e-presa qu" não cumprii o prazo estipulado sofrerá as sanções previstas no item 27 do Edital

em conformidade com a Lei 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA QUINTA. DO PAGAMENTO
o pagamento-será efetuado mediante a entrega dos produtos acompanhados da nota fiscal, discíminada de acordo

co'm ã nota de 
"-penho, 

após a conferência dã quantidade e qualidade dos materiais por gestor a ser designãdo pela

contratante. Observado oiecebimento definiH;o da Nota Fiscal emitida pela empresa com discriminação dos bens,

juntamente com o Termo de Recebimento, §eú esta atestada e encaminhada à administração da entidâde

contratante Para fins liquidação.
PaÍágrafo Primeiror ó pagamento será creditado em favor do FORNECEDOR, por meio de ordem bancária ou

cheqie nominativo, o quàl ãcorrerá até 30 (trintal dias corridos do recebimento definitivo dos materiais, após a

aceitação e atesto nas Notas Fiscais.
parágrafo segundo: será procedida consulta "em sítios oficiais" antes do pagamento a ser efetuado ao

FORN-ECEDORlpara verificação da situação do mesmo, relativamente às condições exigidas na contratação, cu,os

resultados serão impressos e juntados aos autos do processo próprio'

Parágrafo Tercelrà: Caso hàja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer Nota Fiscal ou crédito

exist;nte na contratante em favor ào FoRNECEDOR Caso a multa seja superior ao crédito eventualmente existente,

a diferença seú cobrada Administrativamente ou iudicialmente, se necessário'

parágrafo Quarto: Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a contratada não tenha concorrido de

alguÀa forãa para tanto, ficã convencionada a taxa de aúalização financeira deüda pela contratânte, entre e deta

acim" refe.iaa e a correspondente ao efetivo adimplemento do fornecimento, mediante a aplicação da seguinte

fórmula:

Onde:
EM= Encargos Moratórios
N = númerãde dias entre a data preüsta para o pagamento e a do efetivo pagamento'

VP = Valor da parcela perdnente a ser paga;

Travessâ Rui Barbosa, n" 463 - Centro - CeP: oe.zSo-OOO - Óbidos - PaÍá
E-mail: licitaobidos oa2122@qmail.com
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PREFETTURA MUNIcIPAT DE Óntoos
CNPf /MF nq: 30.971.257 /OOOI-SI
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TX = percentual da Taxa anual = 60Á

I = índice de compensação financeira, assim apurado:

I = Crx/1oo) - Í=(6/100) - l=0,0o016a38
365 365

A compensaçâo financeira prevista nesta condição será cobrada em Nota Fiscal, após a ocorrência'

cúusuLA sExrÂ - DAs coNDlçÕEs DE FoRNEcIMENTo
A entrega dos produtos só estârá caracterizada mediante solicitação do pedido do bem'

O forne-cedor hcará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a

entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento'

cúusuue sÉuue - DAs PENÂLIDÂDEs
pela inexecução total ou parcial do obieto do Pregão Eletrônico para Registro de Preços \"006/2022, a

Administração da entidade contratante poderá, garantida a prévia defesa, aplicar às fornecedoras as seguintes

sanções:
I - ídvertência, que será aplicada por meio de notificação úa oficio, mediante contra-recibo do representante legal

da contratada esiabelecendo o prazo de OS (cinco) dias úteis para que a empresa licitante apresente justificativas

para o atraso, que só serão aceitas mediante crivo da Administração;
it - multa de 0,iVo (zero vírgula um por cento) por dia de atraso pelo descumprimento das obrigações estabelecidas,

até o máximo de 10oÁ (dez por cento) sobre o valor dos produtos não entregues, recolhida no prazo máximo de 15

(quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente;
iIi - .rit, a" tOolo [dez por cento) sobre o valor do material não entregues, no caso de inexecução total ou parcial

do objeto contratadà, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oÍicial, sem embargo.

de ináenização dos prejuízos powÀntura causados ao contratante pela não execução parcial ou total do contrato.

f".agr.fo É.i-"i.à - 
'Ficará impedtda de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 05

(clncã) anos, garanüdo o direito prévio da citação e de ampla defesa,€nquanto perdurar os motivos determinantes

à" puniçao ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a p€nalidade' a

liciànte que convocàda dóntio do prazo de yalidade da sua proposta, não celebrar o contrato. deixar de entregar a

documenàção exigida para o certame ou apresentar documentação falsa, ense,ar o retardamento da execxção do

seu objeto, não manüver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto pactuado, comportar-se de modo

inidôneo ou cometer fraude fiscal.
parágÍaÍo segundo - As sanções previstas I1o inciso I e no parágrafo primeiro desta cláusula poderão ser aplicadas

junta;ente c;m as dos incisos "ll" e "lll", facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo

de 05 (cinco) dias úteis.
pr.agi"io í"r""fro - Se a multa for de valor superior ao valo! da garantia prestada, além da perda desta,

.".pÃderá a empresa fornecedora pela sua diferànça, a qual será descontada dos pagamentos devidos pela

Administmção ou, quando for o caso, cobrada iudicialmente.
r".ag""rr'Q,r""to'- er penalidades serão obrigatoriamente registradas junto ao cadastro de fornecedores da

entidade contratante no, e no caso de suspensão ãe licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual periodo,

sem prejuízo das multas previstas no Editál e das demais cominaçôes legais'

cúusuur otTAvÁ - Do REÁlusrÂMENTo DE PREços
A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações obedecidas às disposições contidas no art.65, da Lei ns

8.666/1993.
parágrafo Primeiro: o preço registrado poderá ser revisto em face da eventual redução daqueles praticados no

rnua"ãdo. ou "* 
a"rão de fato que eleve o custo dos bens registrados

farágraio Segundo: euando o preço inicialmente registrado, 
-por 

motivo superveniente, tornar-se supenor ao

preço"praticad-o no meriado, o Contràtante convocará o fornecedor, visando à negociação para redução de preços e

sua adequação ao praticado pelo mercado.
fr"agr"f" iet."iio: Frustràda a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido'
paráfrafo euarto: Na hipótese do iarágrafo anterior, o Contratante convocará os demais fornecedores, úsando

igual oportunidade de negociação.

Éarágrafo euinto: euanáo o preço de mercado tomar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante

requáimenio deüdamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Contratante poderá:

t - iib"ra. o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a veracidade dos

motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorreu antes do pedido do fornecimento;

II - Convocar oi demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação'

Trâvessa Rui Baôosa, no 463 - Centro - CEP: 68.250-000 - Óbidos - Pará

E-mail: licitaobidospâ2022@qmail.com
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parágrafo Sexto: Não havendo êxito nas negociações, o Contratante procederá à revogação da Ata de Registro de

PreÇos, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantaiosa.

cúusuLÂ NoNA - DAs coNDIÇÔEs DE RECEBIMENTo Do oBfETo DA ATÂ DE REGlsrRo DE PREços

O recebimento do objeto constante da presente ata está condicionado à observância de suas especificações técnicas,

amostras, e quando couber embalagens e instruçôes, cabendo a verificação ao representante designado pela

contratante.
parágraío primeiro: Os produtos deverão ser novos, assim considerados de primeiro uso, e deverão ser entregues

no endereço constante na ordem de compra, acompanhados das respectivas notâs fiscais;

Parágrefo segundo: Serão recebidos da seguinte forma:
I - p.ãU"o"iú"r,t", no ato de entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com as

especificações constantes da proposta da empresa, marca, modelo e especificações técnicas-

Il - Definítivamente, após a verificação da qualidade, da quantidade dos produtos e sua consequente aceitação,

mediante a emissão do Termo de Recebimento Defrnitivo assinado pelas partes em até 5 (cinco) dias úteis após o

recebimento provisório.
cúusuLÂ DÉcrMÂ - Do CANCELÂMENTo DA ATÂ DE REGISTRo DE PREços

O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo especíhco,

assegurado o contraditório e ampla defesa:

. Apedldo,quando: _

..oInp.or"r" i.possibilidade de cumprir as exigências da Ata, por ocorrênciâ de casos fortuitos ou de força maio4

- o a", pa"ço."gi"t ado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços de mercado

dos insumos que compõem o custo do material.

. Por inlciativa do Ministério da lustiF, quando:
- não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;

. perder qualquer conJição de habllitaçao ou qualificação técnicaexigida no processo licitatório;
- por razôes de interesse público, devidamente, motivadas e iustificadas;
- não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;
. não comiarecer ou i iecusa." retira., no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro de Preços;

. caracterizada qualquer hipótese de inexeiução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro de

Preços ou nos pedidos dela decorrentes.
. Âutomaticamênte:
- por decurso de prazo de vigência da Ata;
- quando não restarem fornecedores registrados;
Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a contratante fará o deüdo aposülamento na Atá de

Resiitro àe Precos e informará aos fornecedores remanescentes, caso haja nova ordem de registro.

ciiuSUr,a oÉórrul pRIMEIRÁ . DA AUTORIZÁçÃO PÂRA AQUIslÇÂo E EMISSÃ6 DAS 6RDENS DE COMPRA

As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pela contratante.

n"ragt"ío ú"iaor Á emissão das ordens de fórnecimento, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial, será

igualmente autorizada pelo órgào requisitante,
cúUsULÂ DÉCIMA SEGUNDA - DOS ACRESCIMOS E SUPRESSOES

O licitante registrado na Ata de Registro de Preços estará obrigado a fornecer, quando solicitados, quantitativÔs

superiores àq-ueles registrados, em iunção do direito de acréscimo de até 250lo (vinte e cinco Por cento) de acordo

com o § 1a do art.65, da Lei ne 8.666/93.
Parágrafo Primeiro: Na hipótese prevista no item anterior, a contratação se dará pela ordem de registro e na râzão

dos Íespectivos limites de fornecimento registrados na Ata-
parágrafo segundo: A supressão dos mate ais registradas nesta Ata Poderá seI total ou parcial, a critério da

Admúistração, considerãndo-se o disposto no parágrafo 4a do artigo 15 da Lei ne A'666/93'
cúUsULA DÉCIMA TERCETRA - DOS PREçOS E ITENS DE FORNECIMENTO

ós preços ofertados pela empresa classificada em primeiro lugâr, signatária da presente Ata de Registro de Preços,

constam do Encade, que se constitui em anexo à presente Ata de Registro de Preços
parágrafo único: Os ireços, expressos em Real (R$), seÍão fixos e irreajusúveis pelo perÍodo de 12 (dozel mese§,

contado a partir da assinatura da presente Ata de Registro de Preços.

cLÁUsUú DÉCIMA QUARTA . DÁS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

Á empresa fornecedora compromete-se a cumprir as obrigaçôes constantes no edital e contrato, sem prejuízo das

decorrentes das normas, dos anexos e da natureza da atividade'

TÍavessa Rui Barbosa, no 463 - Centro - CEP: 68.250-000 - Óbidos - Pará
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CNPf /MF nq: 30.971,257 /OOOI-SL
SECRETARIÁ MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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cúUsULÂ DÉCIMÁ QUTNTA . DAS OBRTGAçõES DÂ CONTRÂTANTE

São obrigações do CONTRATANTE, além das constantes no edital e do Contrato:
parágrJo'prlmeiro: Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal[ais) da contratada, após a efetiva entrege dos

materiais e emissão do Termo de Recebimento Definitivo;
parágrafo §egundo: Acompanhar e fiscâlizar a execução do contrato pol intermédio do fiscal especialmente

designado, de acordo com a Lei 8.666/93 e posteriores alterações.

cúÚsutÂ DÉctMÂ sExrA - DAs DtsPoslçoEs FINÂls
Integram esta Ata o Edital do Pregão Eletrônico para Registro de Preços np 006/2022 e a proposta da empresa

classificada em 1e lugar.
parágrafo primeirã: Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com observância das disposiçôes

constantes das Leis ne 8.666/93 e 10.520/2002 e demais normas aplicáveis'
parágrafo Segundo: A puLlicação resumida desta Atâ de Registro de Preço na imprensa oficial, condição

indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Contratante'

Parágrafo Teiceiro: As questões àecorrentes da utilização da pres-ente Ata, que não possam ser dirimides

admiiistrativamente, serão processadas e,ulgadas no foro da cidade de Óbidos/PA, com exclusão de qualqueroutro'

E, por estarem assim, iustas e contratadas, fiimam o presente instrumento em 2 (duas] vias de igual teor e forma'

na presença das testemunhas que também o subscrevem.

Óbidos/Para, 18 d e abrtl de 2022
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J K NORONHA COMERCIO DE PRODUTOS ÂLIMENTICIOS
cNPl 42.A97 .465 / OOOT-37

CONTRÂTADA

Testemunhas:

1
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Travessa Rui Baôosa, no 463 - CentÍo - CEP: 68.250-000 -
E-mail: licitaobidosoa2022@omail.com

Óbidos - PaÍá
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MARIÂ ZILDA BENTES SOUSA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCÂçÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCÂçÃO

c.N.P.l. Ne 39.971.257 IOOOt-Sl
CONTRATANTE


