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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 004/2020 

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 048/2019 
 
 

Aos dez dias do mês de janeiro do ano de dois e mil e vinte, o FUNDO MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO DE ALTAMIRA (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), pessoa 

jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 28.553.049/0001-90, sediada na Rua 

Sete de Setembro s/n, Bairro Esplanada do Xingu, na cidade de Altamira, estado do Pará, neste ato 

representada pela Sra. MARCIA DANIELLE RODRIGUES DE OLIVEIRA - Secretária Municipal 

de Educação, no uso da competência que lhe foi atribuída, resolve REGISTRAR OS PREÇOS do 

fornecedor abaixo elencado, vencedor do Pregão Presencial SRP n.º 048/2019, sob o regime de 

compras pelo sistema de registro de preços para o fornecimento de peças e quipamentos eletrônicos, 

observadas as disposições contidas nas Leis Federal n.º 8.666/93 e 10.520/2002 e Decreto 

Municipal n.º 544/2014. 

 

1 - DO OBJETO E FORNECEDOR 

 

1.1. A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para o eventual fornecimento de licença de 

uso de software para gestão escolar aplicado exclusivamente ao setor público por prazo 

determinado (locação), sendo os quantitativos estimados e os itens a serem registrados os constantes 

do Anexo I, Termo de Referência, do Edital do Pregão Presencial SRP n. 048/2019. 

 

a) Fornecedor A M ABUCATER DE SANTANA – ME (SMART TECNOLOGIA E 

TREINAMENTO), pessoa jurídica de direito privado interno, inscrito no CNPJ n.º 

13.619.970/0001-11, com sede na Avenida São Sebastião nº 979, Bairro: Santa Clara, na cidade de 

Santarém, estado do Pará, CEP: 68.005-090, telefone: (93) 3522-4884 fixo, (93) 99105-2269 vivo, 

email: comercial@tetprofissional.com.br, do representante em Altamira/PA, neste ato representada 

por seu Diretor Sr. ANDERSON MARIO ABUCATER DE SANTANA, residente e domiciliado na 

Avenida São Sebastião nº 979, Bairro: Santa Clara, na cidade de Santarém, estado do Pará, CEP: 

68.005-090, portador da carteira de Identidade - RG nº 113949644-0 SSP/PA e CPF nº 

721.953.551-15. 
  

PLANILHA 01 
 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SISTEMAS/MÓDULOS 
QTD./ 

MÊS 

DETALHAMENTO 

DO PREÇO MENSAL 
VALOR 

MENSAL 

 

VALOR 

TOTAL 

 
QUANT. VALOR 

ALUNO ALUNO 

01 
Gestão Acadêmica (web-online/desktop-

offline) 
12 25.666 0,33 8.469,78 101.637,36 

02 Portal de Matrículas Online (web-online) 12 25.666 0,04 1.026,64 12.319,68 

03 Diário de Classe (web-online/mobile-offline) 12 25.666 0,09 2.309,94 27.719,28 

04 Portal do Aluno (web-online/mobile-online) 12 25.666 0,04 1.026,64 12.319,68 

05 Gestão Pedagógica (web-online) 12 25.666 0,16 4.106,56 49.278,72 

06 
Gestão de Lotação e Recursos Humanos (web-

online) 
12 25.666 0,16 4.106,56 49.278,72 

07 Gestão de Avaliação Funcional (web-online) 12 25.666 0,16 4.106,56 49.278,72 

08 Gestão de Transporte Escolar (web-online) 12 25.666 0,16 4.106,56 49.278,72 

09 Gestão de Merenda Escolar (web-online) 12 25.666 0,16 4.106,56 49.278,72 

10 Gestão de Almoxarifado (web-online) 12 25.666 0,16 4.106,56 49.278,72 

VALOR GLOBAL – PLANILHA 01  449.668,32 
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PLANILHA 02 
 

ITEM 
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E 

CAPACITAÇÃO 
UND QTD. V. UNIT V. TOTAL 

01 

Serviços técnicos especializados de capacitação de servidores 

para a correta utilização dos sistemas/módulos de Gestão 

Acadêmica (web-online/desktop-offline), Portal de Matrículas 

Online (web-online), Diário de Classe (web-online/mobile-

offline), Portal do Aluno (web-online). 

Treinando 01 15.000,00 15.000,00 

02 

Serviços técnicos especializados de capacitação de servidores 

para a correta utilização dos sistemas/módulos de Gestão 

Pedagógica (web-online). 

Treinando 01 5.000,00 5.000,00 

03 

Serviços técnicos especializados de capacitação de servidores 

para a correta utilização dos sistemas/módulos de. Lotação e 

Recursos Humanos (web-online) 

Treinando 01 5.000,00 5.000,00 

04 

Serviços técnicos especializados de capacitação de servidores 

para a correta utilização dos sistemas/módulos de Gestão de 

Transporte Escolar (web-online). 

Treinando 01 5.000,00 5.000,00 

05 

Serviços técnicos especializados de capacitação de servidores 

para a correta utilização dos sistemas/módulos de Gestão de 

Merenda Escolar (web-online). 

Treinando 01 5.000,00 5.000,00 

06 

Serviços técnicos especializados de capacitação de servidores 

para a correta utilização dos sistemas/módulos de. Gestão de 

Almoxarifado (web-online). 

Treinando 01 5.000,00 5.000,00 

VALOR GLOBAL  - PLANILHA 02  40.000,00 

 

 

 

PLANILHA 03 
 

ITEM 
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVERSÃO DE 

DADOS. 
UND. QTD.  V. UNIT  V.TOTAL 

01 

Serviço de conversão de dados legado referente aos anos 

letivos de 2009 à 2019 conforme itens abaixo; 

1 - Cadastro de 161 Escolas no padrão do educacenso, mais os 

dados adicionais específicos do município; 

2 - Dados históricos da movimentação das Escolas dos anos 

letivos de 2009 à 2019 no padrão do educacenso mais dados 

adicionais específicos do município; 

3 - Cadastro de Funcionários no padrão do educacenso, mais os 

dados adicionais relativos as informações contratuais e a 

carreira dos funcionários (Nivel, Classe e Referência); 

4 - Dados da movimentação da vida funcional dos servidores, 

tais como, licenças, atestados, lotação, cedência, com início e 

fim das referidas movimentações e carga horaria para as 

movimentações de lotação; 

5 - Cadastro do Alunos no padrão do educacenso, mais os 

dados adicionais específicos do município; 

6 - Dados da movimentação das matriculas dos alunos referente 

aos alunos letivos de 2009 à 2019 no padrão do educacenso 

mais dados adicionais específicos do município; 

7 - Cadastro de Turmas no padrão do educacenso, mais os 

dados adicionais específicos do município; 

8 - Vinculação dos componentes curriculares, docentes titulares 

e docentes substitutos, quantidade de aulas anuais e carga 

horária mensal e anual;  

9 - Vinculação dos auxiliares de turmas, no padrão do 

eduacenso e quantidade de aulas aunais e carga horaria, mensal 

Serviço 01 5.000,00 5.000,00 
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e anual; 

10 - Vinculação dos alunos matriculados nas turmas, no padrão 

do educacenso mais os dados adicionais específicos do 

município; 

11 - Dados de frequências, notas, conceitos, pareceres e 

acompanhamento extracurriculares com os seus respectivos 

resultados finais de todas as matriculas de todas as escolas 

referentes aos alunos letivos de 2009 à 2019;  

12 - Históricos Escolares dos anos letivos de 2009 à 2019 no 

padrão do município mais dados adicionais específicos do 

município  

 VALOR GLOBAL  - PLANILHA 03    5.000,00  

 

- VALOR TOTAL DAS PLANILHAS: 01, 02 e 03: R$: 494.668,32 (Quatrocentos e Noventa e 

Quatro Mil e Seiscentos Sessenta e Oito Reais e Trinta e Dois Centavos). 

 

2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO E/OU PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

2.1 O ajuste com o fornecedor registrado será formalizado pelo Fundo Municipal de Educação de 

Altamira (Secretaria Municipal de Educação) mediante emissão da respectiva Nota de Empenho e 

autorização de retirada, observadas as disposições contidas no edital do Pregão Presencial/SRP n.º 

048/2019. 

 

2.2 O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante o comprovado recebimento, pelo 

Fornecedor, da Ordem de Compra ou Nota de Empenho, decorrente desta Ata de Registro de Preços 

e do Edital de Pregão Presencial/SRP n.º 048/2019. 

 

2.3 O fornecedor registrado fica obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a validade 

desta Ata de Registro de Preços, até o limite quantitativo registrado nesta Ata de Registro de Preços. 

 

3 - DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS 

 

3.1 O Fundo Municipal de Educação de Altamira (Secretaria Municipal cde Educação), adotará a 

prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata de Registro de 

Preços. 
 

3.2 As partes se obrigam à observância dos preços unitários indicados neste Ata de Registro de 

Preços. 

 

3.3 Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata serão 

divulgados em meio eletrônico. 

 

4 - DOS ÓRGÃO PARTICIPANTE E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

4.1 - A Ata de Registro de Preços será Gerenciada e Utilizada pelo seguinte Órgão da 

Administração Pública Municipal relacionado abaixo: 

 

4.1.1 - O órgão gerenciador será o FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALTAMIRA 

(SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO). 
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4.1.2 - É participante o seguinte órgão: 
 

4.1.2.1 – Fundo Municipal de Educação de Altamira – CNPJ: 28.553.049/0001-90; 

 

4.2 - As despesas decorrentes para a presente contratação, objeto desta licitação, correrão por conta 

dos recursos oriundos do Tesouro Municipal e Programas, conforme dotação orçamentária a seguir: 

 
- 12 126 0006 1.013 – Aquisição de SOFTWARE com Banco de Dados. 

- 12 122 0006 2.026 – Manutenção da Secretaria Municipal de Educação – SEMED. 

- 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 

 

5 - DA VIGÊNCIA 

 

5.1 - O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados de sua 

publicação, vedada sua prorrogação, conforme dispõe o artigo 15, § 3º, inciso III, da Lei Federal nº 

8.666/1993. 

 

6 - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR 

 

6.1 - A CONTRATADA obriga-se a: 

 

6.1.1- Executar fielmente o contrato, de acordo com as Cláusulas avençadas; 

 

6.1.2 - Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela fiscalização da 

contratante, cujas obrigações é atender prontamente; 
 

6.1.3 - Garantir a evolução do sistema por intermédio de novas versões, visando atualizações 

tecnológicas, adequações à legislação e alterações solicitadas, buscando o aperfeiçoamento 

constante do produto, visando preservar o investimento da CONTRATANTE; 

 

6.1.4 - Tornar disponíveis à CONTRATANTE, releases atualizados da versão do produto 

sempre que ocorrer necessidade de correções ou de adaptações legais que não impliquem em 

mudanças estruturais, em arquivos ou banco de dados, desenvolvimento de novas funções 

ou novos relatórios; 

 

6.1.5 - Fornecer assessoria para investigar possível utilização do sistema para prática de 

qualquer tipo de fraude, visando identificar os responsáveis, ou auxiliando na sua 

identificação através de seus técnicos. 

 

6.1.6 - Executar integralmente o objeto a ser licitado, conforme especificações constantes do 

termo de referência e da legislação em vigor; 

 

6.1.7 - Pagamento de quaisquer taxas ou emolumentos relativos ao presente contrato, 

incluindo despesas de transporte e seguro, ocorrerá por conta da contratada, desde o início 

até seu termino, bem como os encargos inerentes a completa execução de seu objeto; 

 

6.1.8 - Fornecer toda e qualquer informação referente aos os serviços prestados neste 

contrato quando solicitada pela CONTRATANTE; 
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6.1.9 - Garantir a segurança e o sigilo das informações, advindas de seu sistema, sob pena de 

serem aplicadas sanções civis, penais e administrativas, salvo para as informações que de 

acordo com a lei de acesso a informação ou por interesse da CONTRATADA são públicas; 

 

6.1.10 - Manter, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

 

6.1.11 - Indicar formalmente, representante para relacionar-se com o responsável pela 

execução do objeto desta licitação; 

 

6.1.12 - Responder por qualquer prejuízo que seus empregados ou prepostos causarem à 

CONTRANTE ou a terceiros, decorrentes da incompatibilidade de ação ou omissão, 

independentemente de culpa ou dolo, procedendo imediatamente os reparos ou indenizações 

cabíveis, e assumindo inteiramente o ônus decorrente; 

 

6.1.13 - Contratar, em seu nome e sob sua inteira responsabilidade, os empregados e 

subcontratados necessários à execução dos serviços, adequadamente capacitados, com 

experiência compatível com a atividade a ser exercida, cabendo à contratada responder por 

todos os custos de verbas trabalhistas e encargos sociais e fiscais previstos na legislação 

vigente, sem qualquer solidariedade à CONTRATANTE; 

 

6.1.14 - Disponibilizar o acesso aos sistemas/módulos ofertados sem limitação de número de 

usuários e número de terminais de acesso; 

 

6.2 - A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 

atualizado do contrato. 

 

6.2.1 - As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão exceder 

o limite de 25% (vinte e cinco por cento). 
 

7 - DAS OBRIGAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 
 

7.1 - A CONTRATANTE obriga-se a: 

 

7.1.1 - Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução dos serviços, 

inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da licitante 

contratada nas dependências dos órgãos ou entidades da CONTRATANTE; 

 

7.1.2 - Disponibilizar equipe técnica capacitada para gerar informações necessárias para o 

bom andamento da prestação dos serviços; 

 

7.1.3 - Disponibilizar Analista de Tecnologia da Informação para ajudar a coordenar os 

processos de implantação e treinamento dos softwares, assim como a plena execução dos 

serviços a serem prestados; 

 

7.1.4 - Indicar um TÉCNICO DE REFERÊNCIA do seu quadro de servidores com 

formação em uma das áreas de tecnologia da informação e/ou diretor(a) de departamento 
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para cada 50 usuários dos sistemas/módulos para ser(em) capacitado(s) a prestar o suporte 

técnico local, solucionando dúvidas legais (regras definidas em legislação própria ou de 

órgãos de superiores de controle), técnicas, operacionais, administrativas, pedagógicas e/ou 

problemas de infraestrutura de hardware, software e licenças de uso de responsabilidade da 

CONTRATADA, atendendo assim os princípios da economicidade e da eficiência 

pública; 

 

7.1.5 - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 

licitante CONTRATADA; 

 

7.1.6 - Comunicar a licitante contratada qualquer falha e/ou irregularidade no fornecimento 

dos serviços ou na utilização dos sistemas/módulos formalmente através do sistema de 

registro de chamados; 

 

7.1.7 - Designar um responsável pela gestão do contrato; 

 

7.1.8 - Usar os sistemas/módulos somente dentro das normas e condições estabelecidas neste 

termo de referência e contrato de prestação de serviço durante a vigência do mesmo; 

 

7.1.9 - Disponibilizar equipamento/plataforma de hardware e software de origem idônea que 

possibilite a instalação e/ou utilização dos sistemas/módulos objetos do presente termo de 

referência, bem como, mantê-los atualizados, de forma a possibilitar a instalação e/ou 

utilização de novas versões dos sistemas/módulos que vierem a ser lançadas. 

 

7.1.10 - Fiscalizar os serviços objeto do presente termo ficando a cargo do responsável 

indicado para a gestão do contrato oriundo deste termo de referência, em nenhuma hipótese 

eximirá a licitante CONTRATADA das suas responsabilidades contratuais e legais, bem 

como sobre danos materiais ou pessoais que forem causados à contratante, seja por atos ou 

omissões da firma, de seu pessoal técnico ou preposto. 

 

7.1.11 - Disponibilizar local climatizado com datashow, internet, sonorização, água e café 

para realizado dos treinamentos para os usuários e técnicos de referência; 

 

8 - REVISÃO E CANCELAMENTO  

 

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

a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata. 

 

8.2 - Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços 

praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração 

promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es). 

 

8.3 - Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo 

superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos 

preços aos valores praticados pelo mercado. 

 

8.4 - O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado 

do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 
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8.4.1 - A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos 

valores de mercado observará a classificação original. 

 

8.5 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder 

cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 
 

8.5.1 - liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do 

pedido dos serviços, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos 

e comprovantes apresentados; e 
 

8.5.2 - convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 
 

8.6 - Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta 

ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais 

vantajosa. 
 

8.7 - O registro do fornecedor será cancelado quando: 
 

8.7.1 - descumprir as condições da ata de registro de preços; 
 

8.7.2 - não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 

Administração, sem justificativa aceitável; 
 

8.7.3 - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles 

praticados no mercado; ou 
 

8.7.4 - sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato 

administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s). 

 

8.8 - O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 8.7.1, 8.7.2 e 8.7.4 será 

formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 

8.9 - O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de 

caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e 

justificados: 

 

8.9.1 - por razão de interesse público; ou 
 

8.9.2 - por iniciativa do próprio FORNECEDOR, quando mediante solicitação por escrito, 

comprovar a impossibilidade de cumprimento das exigências insertas neste Registro de 

Preços, em função de fato superveniente, aceito pela Administração, que comprovadamente 

venha a comprometer a execução desta Ata.  
 

9 - DAS PENALIDADES 
 

9.1 - Cometer infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o 

licitante/adjudicatário que:  

 

9.1.1 - não assinar a ata de registro de preços quando convocado dentro do prazo de validade 

da proposta ou não assinar o termo de contrato decorrente da ata de registro de preços; 
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9.1.2 - apresentar documentação falsa; 

9.1.3 - deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

9.1.4 - ensejar o retardamento da execução do objeto; 

9.1.5 - não mantiver a proposta; 

9.1.6 - cometer fraude fiscal; 

9.1.7 - comportar-se de modo inidôneo. 

 

9.2 - Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de 

participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer 

momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances. 

 

9.3 - O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior 

ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

 

          9.3.1 - Arts. 86 e 87 da Lei Federal n.º 8.666/1993: 

 

9.3.1.1 - advertência por escrito; 

9.3.1.2 - multas: 

9.3.1.3 - multa de mora – nos percentuais abaixo, cobrada por dia de atraso após 

decorrido os prazos de execução fixados no instrumento convocatório/contratual; que 

será calculada sobre o valor global do registro, até o limite máximo de 20 (vinte) 

horas: 

a) 0,3% (zero vírgula três por cento) por hora de atraso, da 1.ª (primeira) à 5.ª 

(quinta) hora; 

b) 0,4% (zero vírgula quatro por cento) por hora de atraso, da 6.ª (sexta) à 10.ª 

(décima) hora; 

c) 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por hora de atraso, da 11.ª (décima-primeira) à 

20.ª (vigésima) hora. 

 

9.3.2 - Inexecução parcial – multa no percentual de 10% (dez por cento), que será calculada 

sobre o valor global do registro, cobrada pelo atraso superior a 20 horas, podendo, a critério 

da Administração, não mais ser aceito os serviços; 

 

9.3.3 - Inexecução total – multa no percentual de 15% (quinze por cento), calculada sobre o 

valor global do registro. 

 

9.3.2 - Impedimento de licitar e de contratar com o Município de Altamira e 

descredenciamento no Cadastro Municipal, pelo prazo de até cinco anos; 
 

9.4 - A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de impedimento. 
 

9.5 - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo 

que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o 

procedimento previsto na Lei Federal nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 

1999. 
 

9.6 - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 

conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 

observado o princípio da proporcionalidade. 
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9.7 - Se houver aplicação de multa, esta será descontada de qualquer fatura ou crédito existente no 

Fundo Municipal de Educação de Altamira (Secretaria Municipal de Educação), em nome da 

CONTRATADA e, caso seja a mesma de valor superior ao crédito existente, a diferença ser 

cobrada administrativa ou judicialmente. 

 

9.8 - As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não eximirá a empresa licitante de 

ser acionada judicialmente pela responsabilidade civil derivada de perdas e danos junto ao 

CONTRATANTE, decorrentes das infrações cometidas. 

 

9.9 - Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso na prestação dos serviços decorrer de 

caso fortuito ou motivo de força maior. 

 

9.10 - Da sanção aplicada caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da notificação, à 

autoridade superior àquela que aplicou a sanção. 

 

10 - DO FORO 

 

10.1- Fica eleito o Foro da Comarca de Altamira/PA, para dirimir quaisquer litígios oriundos da 

presente Ata de Registro de Preços, que não puderem ser administrativamente solucionados, 

renunciando, como renunciado têm, a qualquer outro por mais privilegiado que seja, até mesmo se 

houver mudança de domicílio de qualquer das partes. 

 

11 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

 

11.1 - São partes integrantes da presente Ata, independentemente de sua transcrição, o edital do 

Pregão Presencial SRP nº 048/2019 e a proposta do FORNECEDOR. 

 

11.2 - A existência da presente Ata de Registro de Preços não obriga este Fundo Municipal de 

Educação de Altamira (Secretaria Municipal de Educação) a firmar futuras solicitações. 

 

E, por estarem justos e acordados, assinam a presente Ata de Registro de Preços em 03 (três) vias de 

igual teor e forma, que vai subscrito pelo FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 

ALTAMIRA (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO) e pelo FORNECEDOR, para que 

este documento produza todos os efeitos legais e jurídicos. 

 

Altamira/PA, 10 de janeiro de 2020. 

 
 

 

_______________________________________________ 

MARCIA DANIELLE RODRIGUES DE OLIVEIRA  

Secretária Municipal de Educação 

 

 

 

_______________________________________ 

A M ABUCATER DE SANTANA – ME 

Anderson Mario Abucater de Santana 
Fornecedor 
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