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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 006/2022 

 
 

Aos vinte e dois dias do mês de Março de 2022 na sede da Prefeitura Municipal de Altamira - PA, 

Rua Otaviano Santos nº. 2250, Bairro Sudam I, CEP. 68.371.288 – Altamira, estado do Pará, o Exmo. 

Sr. Prefeito Municipal Claudomiro Gomes da Silva, 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 006/2022, para 

REGISTRO DE PREÇOS, 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 006/2022, autorizado no processo Administrativo nº 003/2022 (art. 55, XI). 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

A presente Ata tem por objeto Futura e eventual locação de máquinas de Impressora com manutenção 

preventiva e corretiva, incluso reposição de toner e papel A4 para atender a Prefeitura Municipal de 

Altamira, Secretarias e Fundos do Munícipio de Altamira-PA, do edital de Pregão Eletrônico SRP nº 

006/2022, 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, fornecedore s  e as demais 

condições ofertadas nas propostas são as que seguem: 

 

a) Fornecedor BRADOK SOLUÇÕES CORPORATIVAS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado 

interno, inscrito no CNPJ/MF n.º 03.117.534/0001-90,com sede na Rua Carlos Maximiano, n° 25 – 

loja – Fonseca , na cidade de Niterói ,estado do Rio de Janeiro,CEP: 24.120-000,telefone: (21)- 3607-

8742 e-mail: comercial@bradok.com.br, representado por seu proprietário Sr. ELOY 

BENEDICTO OTTONI, brasileiro,casado e empresário,residente e domiciliado na Rua Bocaiuva, 

nº. 350, Bairro Guanabara na cidade de Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, CEP: 21.931-340, 

portador do RG n.º 3428233 IFP/RJ e CPF n.º 407.758.797-20. 

 

Item 
Qtd Imptressoras/ 

cópia  
Quant Un Descrição Marca 

Unitário 

Adjudicado 
Total Adjudicado 

1 120 12 Mês 

IMPRESSORA 

MONOCROMATICA 

A4- TIPO A-

FRANQUIA 2.000   MIL   

SERVIÇO 35.990,00 431.880,00 
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PAG   Tecnologia   

deImpressão: Laser/ 

Lede; FUNÇÕES: 

Impressão; 

Capacidade de Memória: 

No mínimo 512 MB; 

Processador     :     600     

MHz     ou     superior; 

conectividade: Interface 

Ethernet 10/100/1000 e 

USB; Protocolos de rede: 

TCP/IPv4, DHCP e 

SNMP; Resolução 

mínima de impressão: 

1200 x 

1200 dpi; Módulo duplex 

(frete e verso); Ciclo 

mensal: 100.000 Páginas; 

Capacidade de entrada 

de papel: mínimo 250 

págnas e bandeja 

multiuso 

para    50    páginas    no    

mínimo;    Gramatura 

suportada: 60   –   175   

g/m²;   Linguagem   de 

impressão/ Emulação: 

PCL 6, Post Script 3; 

Compatibilidade com   

Sistemas   Operacionais: 

Windows e Linux. 

VALOR TOTAL 431.880,00 

 

a-1) - Fornecedor registrado em 1º lugar, vencedor do  produto conforme resultado obtido na 

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

estimado de R$ 431.880,00 (Quatrocentos Trinta e um Mil, Oitocentos e Oitenta Reais). 

 

b) Fornecedor LIVRARIA E PAPELARIA VIRTUAL LTDA , pessoa jurídica de direito 

privado interno, inscrito no CNPJ/MF n.º 83.370.528/0001-80,com sede na rua Coronel José 

Porfirio,  nº. 2526, bairro São Sebastião, na cidade de Altamira, estado do Pará, CEP 68.372-040, 

telefone: (93) 99127-6600, e-mail: virtualaltamira@gmail.com,  representado por seu sócio 

proprietário Sr. JOSÉ AIRTON ALVES, brasileiro, divorciado, empresário, residente e 

domiciliado na rua Coronel José Porfirio,  nº. 2526, bairro São Sebastião, na cidade de Altamira, 

estado do Pará, portador do RG n.º 1505841 SSP/PI e CPF n.º 132.898.372-20. 

 

Item 
Qtd 

Impressoras/cópia  
Quant. Un Descrição Marca 

Unitário 

Adjudicado 

Total 

Adjudicado 

2 125 12 Mês 

IMPRESSORA 

MULTIFUNCIONAL 

MONOCROMATICA A4- 

TIPO B – FRANQUIA 

5.000 MIL PAGS Tecnologia de 

Impressão: Laser/ Lede; 

Função: Impressão, Cópia e 

Digitalização; Capacidade de 

Memória: No mínimo 1 GB; 

Processado:800 MHz ou 

superior; Conectividade: 

SERVICO 81.000,00 972.000,00 

mailto:virtualaltamira@gmail.com
mailto:virtualaltamira@gmail.com
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Interface Ethernet 10/100/1000; 

Resolução de impressão: 

mínima 1200 x 1200 dpi; 

Módulo duplex (frete e verso); 

ciclo mensal: 100.000 páginas; 

papéis suportados: Carta, A4 e 

Oficio; Bandeja de alimentação 

com capacidade de pelo menos 

250 folhas; Bandeja multiuso 

com capacidade mínima 100 

folhas; Possuir saída de papel 

mínimo 150 folhas; Possuir 

Alimentador Automático de 

originais: mínimo 50 folhas; 

gramatura suportada: 60 – 120 

g/m². 

3 84 12 Mês 

IMPRESSORA 

MULIFUNCIONAL 

POLICROMATICA A4 – 

TIPO C – FRANQUIA 

2.000 PAGS Funções: 

Impressão, Cópia e 

Digitalização; Tecnologia de 

impressão: Laser/Led; Tamanho 

de papeis suportados: A4, A5, 

A6, Oficio e Carta; Velocidade 

de impressão simplex: 40 ppm 

ou superior; Volume de 

impressão mensal: 100.000 ou 

superior; Resolução de 

impressão: 600 x 600 dpi; 

Recurso de impressão duplex; 

Processador: 800 MHz ou 

superior; Linguagem de 

Impressão/Emulações: 

PostScript 3, PCL6 e PCL5; 

Capacidade de entrada de papel: 

Bandeja gaveta: 500 folhas: 

bandeja manual: 100 folhas; 

Capacidade de bandeja de saída 

de papel de pelo menos 250 

folhas; Gramaturas suportadas: 

60 – 220 g/m²; Alimentador 

automático de originais com 

capacidade de 50 folhas ou 

superior; Resolução de 

Digitalização: 600 x 600 dpi ou 

superior; Função “Digitalizar 

para”: USB e Rede; Interfaces: 

Dispositivo USB 2.0 de alta 

velocidade e Ethernet 

10/100/1000; Painel: 

Touchscreen de 3,7” ou 

superior; Sistema Operacionais: 

Windows, MAC OS e Linnux. 

Do quantitativo dos 

SERVICO 29.400,00 352.800,00 
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equipamentos por modelos e por 

Secretarias. 

4   12 Mês 
VALOR CÓPIA/IMPRESSÃO 

EXCEDENTE 9 TIPO A e B 
SERVICO 29.750,00 357.000,00 

 VALOR TOTAL 1.681.800,00 

 

b-1) - Fornecedor registrado em 1º lugar, vencedor do  produto conforme resultado obtido na 

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

estimado de R$1.681.800,00 (Hum Milhão  Seiscentos e oitenta e um mil , Oitocentos Reais). 

 

c) Fornecedor TC COMÉRCIO DE SERVIÇOS E TECNOLOGIA EIRELI-EPP, pessoa 

jurídica de direito privado interno, inscrito no CNPJ/MF n.º 07.679.989/0001-50,com sede na rua 

Trav. Angustura 2813 – marco, na cidade de Belém, estado do Pará, CEP: 66.093-040 , telefone: 

(91) 3366-5107/5108, e-mail: licitacoes3@tccopiadoras.com.br ,  representado por seu sócio 

proprietário Sr. RUBENS MOÍA FURTADO, brasileiro, divorciado, Tecnólogo em 

Processamento de dados, residente e domiciliado na Av. Roberto Camelier,  nº. 

202,Apartamento I, bairro Jurunas, na cidade de Belem, estado do Pará, portador do RG: 1546982 

SSP/PA  e CPF: 373.956.022-34. 

 

Item 

Qtd 

Impressoras/ 

cópia  

Quant Un Descrição Marca 
Unitário 

Adjudicado 

Total 

Adjudicado 
 

5 155.000 12 Mês 
VALOR TIPO C CÓPIA 

/IMPRESSÃO EXCEDENTE  
SERVIÇO 38.500,00 462.000,00  

VALOR TOTAL 462.000,00  

 

c-1) - Fornecedor registrado em 1º lugar, vencedor do  produto  conforme resultado obtido na 

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

estimado de R$462.000,00 (Quatrocentos Seiscentos Sessenta e Dois Mil 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 os produtos referidos 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. 
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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. 

 

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 
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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 oportunidade 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: 

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 oportunidade 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 
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advindo não são passiveis de reequilíbrio; 

7.2 - A empresa fornecedora, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento enviada pela 

unidade 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; 

7.3 - A cópia da ordem de fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a unidade 

requisitante, a fim de ser anexada ao processo de administração da ata. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO (ART.55, III) 

 

8.1. O pagamento será efetuado à Contratada, até o 30º (trigésimo) dia, após a apresentação da 

respectiva Nota Fiscal referente ao fornecimento realizado no mês anterior, acompanhada do respectivo 

histórico de fornecimentos realizados pela Contratada, junto ao qual deverá estar anexado as requisições 

solicitadas, devendo a Contratada dar entrada com a Nota Fiscal e seus anexos. 

8.2. O pagamento será creditado em favor da licitante vencedora por meio de ordem bancária, em conta 

corrente com indicação na Nota Fiscal. 

8.3. Será solicitado antes do pagamento a ser efetuado à Contratada as certidões de regularidade fiscal e 

trabalhista, para verificação da situação da mesma, relativamente às condições exigidas na contratação, 

cujos resultados serão impressos e juntados aos autos do processo próprio. 

8.4. Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito existente na 

Prefeitura Municipal de Altamira/Pa em favor da Contratada. Caso o mesmo seja superior ao crédito 

eventualmente existente, a diferença será cobrada administrativamente ou judicialmente, se necessário. 

 

CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

 

9.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pela unidade 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. 

 

CLÁUSULA DECIMA – DO FORO 

11.1 - É eleito o Foro da Comarca de Altamira/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 PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

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

Pregão Eletrônico SRP nº 006/2022 e as propostas dos FORNECEDORES. 

 

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

Altamira a firmar futuras solicitações. 

 

E, por estarem justos e acordados, assinam a presente Ata de Registro de Preços em 04(quatro) vias 

de igual teor e forma, que vai subscrito pela PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA e pelo 

FORNECEDOR, para que este documento produza todos os efeitos legais e jurídicos. 
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Altamira/PA, 22 de Março de 2022. 

 
 

 

 

 

CLAUDOMIRO GOMES DA SILVA 

 Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRADOK SOLUCÕES CORPORATIVAS EIRELI 

CNPJ/MF n.º 03.117.534/0001-90 

Eloy Benedicto Ottoni/ 

CPF n.º  407.758.79720 

PARTICIPANTE   

 ________________________________________________ 

               LIVRARIA E PAPELARIA VIRTUAL LTDA 

CNPJ/MF n.º 83.370.528/0001-80 

José Airton Alves/ CPF n.º 132.898.372-20 

PARTICIPANTE 

 

 

 

 

 

______________________________________________ 
TC COMÉRCIO DE SERVIOS E TECNOLOGIA EIRELI-EPP 

CNPJ/MF n.º 07.679.989/0001-50 

Rubens Moía Furtado /  

CPF n.º 373.956.02234 

PARTICIPANTE 
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