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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 068/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 049/2022-FME 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 0206001/2022 

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES 
 

O MUNICÍPIO DE ALTAMIRA, CNPJ Nº. 05.263.116/0001-37, sediado à Rua Otaviano Santos, nº. 2250 

- CEP: 68.371-288, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDO MINICPAL DE 

EDUCAÇÃO DE ALTAMIRA, CNPJ Nº. 28.553.049/0001-90, sediada na Rua Sete de Setembro s/n, Bairro 

Esplana do Xingú, CEP: 68.372-855, denominada Órgão Gerenciador representada neste ato pela, Srª. 

KÁTIA MIRELLA DA SILVA LOPES, Secretária Municipal de Educação, domiciliada na Passagem 

Quatro, nº. 4759, Bairro Ibiza. CEP: 68.376-725. Fone (93) 99127-2150, Município de Altamira, Estado do 

Pará, portadora do CPF nº. 712.196.179-53 e RG nº. 5307797-PC/PA, considerando o julgamento da 

licitação na modalidade de PREGÃO para REGISTRO DE PREÇOS, sob o número 049/2022, na forma 

ELETRÔNICA, RESOLVE REGISTRAR OS PREÇOS das Empresas indicadas e qualificadas nesta Ata, 

de acordo com as classificações por elas alcançadas e nas quantidades cotadas, atendendo as condições 

previstas no Edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto nº 

10.024, de 20 de setembro de 2019, Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no 

Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013 e suas posteriores alterações, em conformidade com as 

disposições a seguir:   

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1 - Aquisição de mobiliário escolar, para Futura e Eventual contratação, para atender o Fundos Municipal de 

Educação/Secretaria Municipal de Educação de Altamira – PA. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS ITENS E VALORES REGISTRADOS POR FORNECEDOR 

 

Descrição do Objeto Quantidade Preço Unitário Preço Total 

 

1 - Empresa FACILAR – ENGENHARIA COMÉRIO & SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 41.522.985/0001-

00,  Endereço: Rua Raimundo Tabosa, nº. 881, Bairro: Centro, no Município de Vitória do Xingu, Estado do 

Pará, CEP: 68.383-000, e-mail: engisaiaslira@hotmail.com, Fone: (93) 99144-7141, neste ato representada 

pelo Sr.  Isaias Teixeira de Lira Junior, brasileiro, residente e domiciliada na Rua Cel José Porfírio, nº. 3229, 

Casa 1, Bairro: Esplana do Xingu, no Município de Altamira/PA, CEP: 68.371-000, RG nº. 5735073 – PC/PA 

e CPF: nº. 969.281.312-68. 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTD. MARCA 
VALOR 

UNIT. 

VALOR 

TOTAL 

01 

CADEIRA CONCHA 
UNIVERSITÁRIA- Cadeira 
concha prancheta universitária - 
cadeira em formato de concha com 
curvatura anatômica, acabamento 
com bordas laterais e frisos de 
reforço na parte traseira, injetada em 
resina termoplástica de alto 
impacto, fixada à estrutura através 
de quatro parafusos auto- 
atarrachantes. Prancheta lateral 

Unid. 1.350 Só Aço 550,00 742.500,00 

mailto:licitacaoaltamira2022@gmail.com
mailto:engisaiaslira@hotmail.com
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para destro ou canhoto em resina 
termoplástica abs, capaz de 
comportar uma folha de papel a4 na 
horizontal / vertical sendo acoplada 
à cadeira e fixada através de 05 
parafuso sauto atarrachantes 
invisíveis, dotada de porta lápis na 
posição vertical com capacidade de 
armazenar 05 lápis ou canetas. 
Prancheta medindo: 56cm x 33,5cm 
(+/- 5%). Base da prancheta e 
interligação a estrutura da cadeira 
formado por tubo quadrado 
medindo 20mm x 20mm. Estrutura 
formada por dois tubos quadrados 
20mm x 20mm fazendo a 
interligação da concha aos pés, pés 
confeccionados em tubo de aço 
quadrado 20mm x 20mm, ponteiras 
injetada em resina termoplástica 
com a função de evitar o atrito dos 
pés com o piso, duas colunas de em 
tubo quadr (cadeira em formato de 
concha com curvatura anatômica, 
acabamento com bordas laterais e 
frisos de reforço na parte traseira, 
injetada em resina termoplástica de 
alto impacto, fixada à estrutura 
através de quatro parafusos auto- 
atarrachantes. Prancheta lateral para 
destro ou canhoto em resina 
termoplástica abs, capaz de 
comportar uma folha de papel a4 na 
horizontal / vertical sendo acoplada 
à cadeira e fixada através de 05 
parafusosauto atarrachantes 
invisíveis, dotada de porta lápis na 
posição vertical com capacidade de 
armazenar 05 lápis ou canetas. 
Prancheta medindo: 56cm x 33,5cm 
(+/- 5%). Base da prancheta e 
interligação a estrutura da 
cadeiraformado por tubo quadrado 
medindo 20mm x 20mm. Estrutura 
formada por dois tubos quadrados 
20mm x 20mm fazendo a 
interligação da concha aos pés, pés 
confeccionados em tubo de aço 
quadrado 20mm x 20mm , ponteiras 
injetada em resina termoplástica 

mailto:licitacaoaltamira2022@gmail.com
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com a função de evitar o atrito dos 
pés com o piso, duas colunas de em 
tubo quadrado 20mm x 20mm 
dando sustentação a parte posterior 
da cadeira. Toda a estrutura metálica 
é fabricada em tubo de aço industrial 
tratados por conjuntos de banhos 
químicos para proteção e 
longevidade da estrutura e soldado 
através do sistema mig. Porta livros 
em perfil de aço trefilado 4/20”. 
Medidas: assento com 460mm de 
profundidade e 430mm de largura. 
Encosto com 370mm de altura e 

420mm de largura). 

VALOR TOTAL 742.500,00 

* Valor total da proposta final é de : R$ 742.500,00 (setecentos e quarenta e dois mil e quinhentos reais). 

 

1. Empresa ARACUA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI – ME - CNPJ: 19.271.852/0001-41, 

endereço: Rua Distrito Industrial, s/nº. QD-G, LOTE - 30, Bairro: Distrito Industrial, no Município de 

Ananindeua, Estado do Pará, CEP: 67.035-330, e-mail: aracuadistribuidora@hotmail.com, Fone: (91) 

3017-9302/99329-5891, neste ato representada pelo Sr. José Paulo Gomes, brasileiro, solteiro, residente 

e domiciliado na Av. Alcindo Cancela, nº. 100, Bairro: Umarizal, no Município de Belém, Estado do 

Pará, CEP: 66.065-205, carteira de identidade nº. 5525883 PC/PA e CPF: nº. 903.933.842-68. 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTD. MARCA 
VALOR 

UNIT. 

VALOR 

TOTAL 

02 

CONJUNTO ALUNO 

EMPILHÁVEL – TAMANHO 
3 INFANTIL - Mobiliário 

escolar composto por dois 

elementos independentes – (1) 

mesa e (1) cadeira. Mesa com 

tampo em formato retangular em 

ABS (acrilonitrila butadieno 

estireno), virgem, isento de cargas 

minerais, injetado. Tampo 

medindo no mínimo 600mm de 

largura, 453mm de profundidade, 

borda em contato com o usuário 

23mm, borda frontal e lateral 

43mm. Porta-lápis em toda parte 

frontal do tampo interligado ao 

porta copo, medindo no mínimo 

28mm de largura, 475mm de 

comprimento e 12mm de 

profundidade. Porta copo 

medindo no mínimo 76mm de 

diâmetro. Altura tampo ao chão 

Unid. 1.400 
JP 

GOMES 
494,00 691.600,00 

mailto:licitacaoaltamira2022@gmail.com
mailto:aracuadistribuidora@hotmail.com
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590mm. Estrutura da mesa 

confeccionada em tubos aço 

industrial medindo 20mm x 

20mm, formando a base do tampo 

e do porta livros. Pés em formato 

de “U” permitindo o 

empilhamento da mesa. Barra de 

ligação dos pés em tubo de aço 

industrial medindo 20mm x 

20mm. Barra do tampo em tudo 

de aço industrial medindo 16mm 

x 30mm. Ponteiras, para a 

proteção dos pés, confeccionadas 

em polipropileno na cor preta, 

medindo 20mm x 

20mm.Estrutura tratada por 

conjuntos de banhos químicos 

para proteção e longevidade da 

estrutura interligados por solda 

MIG e pintada por tinta epóxi 

eletrostática. Cadeira 4 pés 

permitindo o empilhamento, com 

assento e encosto interligados, em 

resina plástica virgem, fabricados 

pelo processo de injeção 

termoplástico. Assento com 

medidas mínimas 340mm x 

340mm, fixado por parafusos. 

Altura assento ao chão 

aproximadamente 345mm. 

Encosto com medidas mínimas 

340mm x 330mm, com alça para 

facilitar o carregamento da 

cadeira, fixados por meios de 

parafusos. Tubo de aço industrial 

medindo 16mm x 30mm, 

interligando a base do assento ao 

encosto, colocado por dentro da 

base do encosto, não ficando o 

tubo exposto. Reforço do assento 

em dois tubos de aço industrial 

medindo 5/8”. Ponteiras, para a 

proteção dos pés, confeccionadas 

em polipropileno na cor preta 

medindo 20mm x 20mm. Toda a 

estrutura é tratada por conjuntos 

de banhos químicos para 

proteção e longevidade, 

mailto:licitacaoaltamira2022@gmail.com
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interligados por solda MIG e 

pintada por tinta epóxi 

eletrostática. A estrutura da 

cadeira é confeccionada por tubos 

aço industrial medindo 20mm x 

20mm, em formato de “U” para 

empilhamento. Apresentar junto a 

proposta Certificado do produto 

especificado de acordo com a 

Norma NBR 14006/2008, 

obedecendo à Portaria 105/2012 

do INMETRO. 

05 

CONJUNTO MESA E 

CADEIRA PARA 

PROFESSOR - Tampo da mesa 

injetado em resina ABS, liso, 

medindo 1200mm x 800mm, 

borda medindo 30mm, sem 

emendas, altura tampo/chão 

760mm, marca do fabricante 

injetada em alto-relevo e 

espessura da superfície do tampo 

6mm, bordas medindo30mm sem 

emendas e com espessura de 

3,5,mm. Painel frontal 

confeccionado em compensado 

multilaminado 15 mm, revestidos 

em fórmica na cor branca com 

acabamento em PVC, fixado a 

estrutura através de 4 parafusos. 

Base do tampo formado por tubo 

de aço curvado em todo perímetro 

inferior do tampo, 02 colunas 

verticais laterais unindo o tampo 

aos pés em tubos oblongos 

medindo 77mm x 40mm com 

espessura mínima de 1,2mm. 

Base dos pés em tubos oblongos 

medindo 20mm x 48mm com 

espessura de 1,5mm em forma de 

arco. Sapatas calandradas 

antiderrapantes envolvendo as 

extremidades dos tubos que 

compõem os pés, desempenhando 

a função de proteção da pintura, 

aumentando a durabilidade, 

acompanham o formato dos pés 

em arco, medindo 

Unid. 800 
JP 

GOMES 
819,00 655.200,00 

mailto:licitacaoaltamira2022@gmail.com
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aproximadamente 53mm x 

162mm e 53mm X 62mm, com 

tolerância de +/- 2,00mm, 

fabricadas em polipropileno 

virgem, podendo ser injetadas na 

mesma cor do tampo e presa à 

estrutura por meio de parafuso. 

Cadeira com assento e encosto em 

polipropileno. Assento com 

medidas mínimas 400mm x 

460mm, com espessura mínima 

4mm, altura assento/chão 

460mm, sem orifícios fixados por 

meio de parafusos. Encosto com 

medidas mínimas 400mm x 

360mm, com espessura mínima 

4mm, fixados por meio de 

parafusos, com puxador e marca 

do fabricante em alto relevo. Base 

do assentoe interligação ao 

encosto em tubo oblongo 16mm 

x30mm, coberto pelo encosto, 

uma barra horizontal para 

sustentação sob o assento em tubo 

5/8. Estrutura reforçada em peça 

única com pés e 02 colunas em 

cada lateral em material plástico, 

evitando corrosão e desgaste, 

medindo 40mmx40mm largura 

cada coluna. Pés medindo total 

460mm de comprimento, com 

40mm de largura, revestido por 

sapatas em suas extremidades. 

08 

CONJUNTO REFEITÓRIO 

ADULTO - Conjunto refeitório 

em resina termoplástica medindo 

2400mm, com 10 poltronas – 

tamanho adulto. Mesa com tampo 

bipartido, confeccionado em 

resina abs, medindo 

2400mmx800mmx760mm, 

bordas medindo 30mm sem 

emendas, fixado a estrutura por 

meios de parafuso. Base do tampo 

da mesa formada por 01 tubo 

quadrado medindo 25mm x 25mm 

posicionado sob o tampo, 

fabricada pelo processo de 

Unid. 200 
JP 

GOMES 
4.000,00 800.000,00 

mailto:licitacaoaltamira2022@gmail.com
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conformação mecânica por 

dobramento, cobrindo todo o 

perímetro da mesa resultando em 

um único ponto de solda unindo as 

extremidades do mesmo tubo, 02 

barras de sustentação em tubo 

50mm x30mm e uma barra de 

ligação do tampo confeccionada 

em tubo quadrado 25mm x 25mm. 

02 colunas verticais laterais 

unindo o tampo aos pés em tubos 

oblongo medindo 77mm x 40mm. 

Coluna com suporte dobrável, 

permitindo o empilhamento das 

mesas. Marca do fabricante 

injetada em alto-relevo no tampo 

da mesa. Base dos pés em tubo 

oblongo medindo 20mm x 48mm 

em forma de arco. Sapatas 

calandradas antiderrapantes 

envolvendo as extremidades dos 

tubos que compõem os pés, 

desempenhando a função de 

proteção da pintura, aumentando a 

durabilidade, acompanham o 

formato dos pés em arco, medindo 

aproximadamente 162mm x 

53mm, fabricadas em 

polipropileno virgem, presa à 

estrutura por meio de parafuso. 

Cadeira com assento e encosto em 

polipropileno. Assento com 

medidas mínimas 400mm x 

460mm (+/-5%), altura 

assento/chão 460mm 

aproximadamente sem orifícios 

fixados por meio de parafusos. 

Encosto com medidas mínimas 

400mm x 360mm (+/-5%), 

fixados por meio de parafusos, 

com puxador e marca do 

fabricante em alto relevo. Base do 

assento e interligação ao encosto 

em tubo oblongo 16mm x 30mm, 

coberto pelo encosto, uma barra 

horizontal para sustentação sob o 

assento em tubo 5/8. Estrutura 

reforçada com pés e 02 colunas 

mailto:licitacaoaltamira2022@gmail.com
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laterais em material plástico 

evitando corrosão e desgaste. Uma 

barra horizontal de reforço em 

tubo oblongo medindo 16mm x 

30mm com espessura de 1,5mm 

fixada entre uma das colunas que 

liga a base do assento aos pés. 

Toda a estrutura metálica é 

fabricada em tubo de aço 

industrial tratados por conjuntos 

de banhos químicos para proteção 

e longevidade da estrutura e 

soldado através do sistema mig. 

09 

MESA CADEIRANTE - Mesa 

para cadeirante com regulagem 

de altura. Mesa com regulagem 

de altura com tampo em 

compensado multi laminado de 

30 mm, revestida em, com bordas 

em pvc, medindo 900 mm x 640 

mm, com cavidade “meia – lua” 

para melhor acesso do usuário, 

medindo aproximadamente 590 

mm x 550 mm. Estrutura em tubo 

de aço industrial retangular com 

base do tampo em tubo 20 x 30 x 

1,2 mm, com duas barras de 

sustentação em tubo 20 x 20 x 1,2 

mm. Coluna superior em tubo 

oblongo 29 x 58 x 1,5 soldados 

a base do tampo, com 4 

regulagens de altura a cada 

30mm. Colunas inferiores em 

tubo oblongo 40 x 77 x 1,2 

soldados aos pés em tubo oblongo 

20 x 48 x 1,2 em forma de arco 

com raio 

máximo de 800mm. Sapatas 

calandradas antiderrapantes 

envolvendo as extremidades,   

desempenhando   a   função   de   

proteção   da   pintura prevenindo 

contra ferrugem, acompanham o 

formato dos pés em arco, 

injetadas em polipropileno 

virgem, presa à estrutura por 

parafusos. Ponteiras interna e 

externa para permitir o 

Unid. 120 
JP 

GOMES 
749,00 89.880,00 

mailto:licitacaoaltamira2022@gmail.com
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deslizamento das colunas, e 

mecanismo de regulagem de 

altura através de 02 botões 

confeccionados em resina 

plástica. Toda a estrutura metálica 

é fabricada em tubo de aço 

industrial tratados por conjuntos 

de banhos químicos para proteção 

e longevidade da estrutura, 

interligados por solda mig e 

pintados através do 

sistema epóxi pó. 

VALOR TOTAL 2.236.680,00 
 

* Valor total da proposta final é de: R$ 2.236.680,00 (dois milhões duzentos e trinta e seis mil 

seiscentos e oitenta reais). 
 

3. Empresa A. C. FRANCO DE ALMEIDA COMÉRCIO MAT. HOSPITALAR EIRELI , 

CNPJ n.º 05.564.838/0001-21, endereço: Rod. BR 316, nº. 501 – Edificio Business 316 sala 417, Bairro: 

Águas Lindas, na Cidade de Ananindeu, Estado do Pará, CEP: 67.020-000, e-mail: 

kannercomercial@gmail.com, Fone: (91) 3282-4619, neste ato representada pelo Sr. Antônio Carlos 

Franco de Almeida, brasileiro, residente e domiciliado na Trav. Almirante Wandenkolk, nº. 159 – Apto 

1803, Bairro: Umarizal, na Cidade de Belém, Estado do Pará, CEP: 66.055-045, carteira de identidade 

nº. 1433220 SSP/PA e CPF: nº. 235.557.342-53. 
 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTD. MARCA 
VALOR 

UNIT. 

VALOR 

TOTAL 

03 

CADEIRA   FRONTAL,   

EMPILHÁVEL,   COM   

PRANCETA   REGULÁVEL   E 

DESMONTAVEL- cadeira com 

prancheta em resina termoplástica 

de alto impacto tamanho adulto. 

Cadeira escolar com prancheta 

frontal regulável confeccionada em 

resina termoplástica abs, 

sustentada por 1 tubo 

20mmx20mm com espessura de 

1,2mm, sem emendas, sem rugas, 

dobrados pelo processo de 

conformação mecânica, soldado a 

1 tubo de apoio a prancheta em 

20mmx30mm com espessura de 

1,2mm. Encaixados a estrutura da 

cadeira por meio de parafusos 

permitindo o uso somente da 

cadeira e/ou da cadeira com 

prancheta. O dispositivo de 

regulagem na parte inferior da 

Unid. 3.500 
Arr 

Office 
600,00 2.100.000,00 

mailto:licitacaoaltamira2022@gmail.com
mailto:kannercomercial@gmail.com


        
 

Estado do Pará 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA 

Secretaria Municipal de Educação 

_____________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALTAMIRA – PA,  

Rua Sete de Setembro, s/nº, bairro Esplanada do Xingu, na cidade de Altamira/PA, CEP: 68.372-855 
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS – SETOR DE LICITAÇÕES 

Rua Acesso Dois,  nº. 530, Bairro: Premem, Altamira/PA, CEP: 68.372-577, Email: licitacaoaltamira2022@gmail.com 

prancheta no sentido horizontal são 

composto por dois tubos redondos 

em aço industrial de com diâmetro 

de 1” 1/8• (uma polegada e um 

oitavo) que envolvem as buchas 

plásticas e os trilhos de aço 

industrial redondo com diâmetro 

de 3/4”• (três quartos de polegada), 

sob a prancheta e ficam protegidos 

por um contra tampo fabricado em 

pp pelo processo de injeção, fixado 

a prancheta por encaixe, pés em 

formato de“u” permitindo o 

empilhamanto ao desencaixar a 

prancheta. Prancheta fabricada em 

abs pelo processo de injeção, 

medindo aproximadamente 560 

mm x 390 mm. O design das 

laterais sendo côncava de um lado 

e convexa de outra, possibilitando 

encaixe entre pranchetas quando 

estiverem lado a lado. Borda 

frontal medindo 40mm de altura e 

borda traseira medindo 30mm de 

altura. Com porta lápis na posição 

horizontal e ao lado o porta- copos 

em auto relevo, ficando a área livre 

de trabalho com espaço suficiente 

para acomodar 02 folhas a4 lado a 

lado, sem nenhuma protuberância e 

reentrância nesta área de trabalho. 

Espaço das pernas do usuário. Pés 

em formato de “u” permitindo o 

empilhamento ao desemcaixar a 

prancheta. Assento e encosto em 

resina plástica polipropileno 

virgem, fabricados pelo processo 

de injeção termoplástico, com no 

mínimo 4 mm de espessura. 

Assento com dimensões mínimas 

de 400 mm de lagura e 420 mm de 

profundidade. Encosto com 

dimensões mínimas de 400 mm de 

largura e 200 de profundidade 

dotado de reforço moldado de 

forma a facilitar a movimentação 

da cadeira fixados por meio de 

parafusos. Marca do fabricante 

mailto:licitacaoaltamira2022@gmail.com
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injetada em alto-relevo deverá 

estar no encosto, altura 

assento/chão 460mm 

aproximadamente. Porta livros 

confeccionado em resina 

termoplástica de alto impacto, 

polipropileno, fechado nas partes 

laterais e traseira, com orifícios 

para ventilação. Estrutura formada 

por dois pares de tubo medindo 

20mm x 20mm com espessura de 

1,2mm que compõem os pés. Duas 

barras em tubo 20mm x 20mm com 

espessura de 1,2mm fazendo 

interligação dos pés. base do 

assento e interligação ao encosto 

em tubo 20mm x 20mm com 

espessura de 1,2mm. As 

extremidades dos tubos são 

dotadas de ponteiras de 

acabamento em pp moldadas pelo 

processo de injeção plástica. Toda 

a estrutura metálica é fabricada em 

tubo de aço industrial tratados por 

conjuntos de banhos químicos para 

a proteção e longevidade da 

estrutura e soldados através do 

sistema mig. Certificado de acordo 

com a Norma NBR 16671/2018. 

04 

CONJUNTO   TRAPÉZIO   
EM   RESINA   PLÁSTICA   
DE   ALTO   IMPACTO 

CONJUNTO COMPOSTO 

MESAS E CADEIRA 

TAMANHO INFANTIL – 

Mesaem formato trapézio, para 

uso coletivo e individual, 

possibilitando a formação de 

grupos de estudo com 6 mesas, 06 

cadeiras e uma mesa central. 

ESPECIFICAÇÕES DA MESA: 

tampo da mesa confeccionado em 

resina termoplástica ABS 

medindo 660mm x 240mm x 

440mm com 390mm de 

profundidade dotado de nervuras 

transversais e longitudinais para 

reforço à tração na parte inferior. 

Unid. 380 
Arr 

Office 
3.498,00 1.329.240,00 

mailto:licitacaoaltamira2022@gmail.com
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Estrutura do tampo da mesa 

formado por 03 tubos em aço 

industrial retangulares medindo 

30mm x 20mm e um tubo 

oblongo medindo 30mm x 16mm. 

Uma barra em tubo oblongo 

medindo 30mm x 16mm fixada 

na parte frontal entre uma das 

colunas laterais. Estrutura 

reforçada com 02 colunas laterais 

e pés em material 

plástico evitando 

corrosão e desgaste. 

ESPECIFICAÇÕES DA 

CADEIRA: Cadeira com assento 

e encosto em resina plástica 

virgem, fabricados pelo processo 

de injeção termoplástico, marca 

do fabricante injetada em alto-

relevo deverá estar no encosto. 

Assento com medidas 340mm x 

340mm, altura assento/chão 

349mm aproximadamente, fixado 

por parafusos. Encosto com 

medidas 340mm x 334mm com 

puxador para facilitar o 

carregamento da cadeira, fixado 

por parafusos. Sapatas 

calandradas antiderrapantes 

envolvendo as extremidades, 

desempenhando a função de 

proteção da pintura prevenindo 

contra ferrugem, medindo 

162mm x 53mm e 100mm x 

52mm, injetadas em 

polipropileno virgem e presa à 

estrutura por de parafusos. 

Estrutura metálica fabricada em 

tubo de aço industrial tratados por 

conjuntos de banhos químicos 

para proteção e longevidade da 

estrutura e soldado através do 

sistema MIG. Estrutura formada 

por dois pares de tubo oblongo 

medindo 16mm x 30mm com 

espessura de 1,5mm. Base do 

assento e interligação ao encosto 

em tubo oblongo medindo 16mm 

mailto:licitacaoaltamira2022@gmail.com
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x 30mm coberto pelo encosto. 

Uma barra horizontal de reforço 

em tudo oblongo medindo 16mm 

x 30mm com espessura de 1,5mm 

fixada entre uma das colunas que 

liga a base do assento aos pés. 

Base dos pés em tubo oblongo 

medindo 20mm x 48mm com 

espessura de 1,5mm em forma de 

arco com raio medindo no 

máximo 800,0mm. Cor da 

Estrutura: branca. 

 ESPECIFICAÇÕES DA 

MESA CENTRAL: Mesa 

sextavada, tampo injetado em 

polipropileno e fixado a estrutura 

através de 03 parafusos invisíveis, 

cada lado medindo 235mm 

(medida interna). Tampa injetada 

em resina plástica na cor bege, 

com sete cavidades permitindo a 

divisão dos materiais, sendo 06 

cavidades com porta copos cada, 

com 4mm de espessura. Estrutura 

composta por 03 tubos de aço 

industrial 7/8, formando dos pés. 

Toda a estrutura metálica é 

fabricada em tubo de aço 

industrial tratados por conjuntos 

de banhos químicos para proteção 

e longevidade da estrutura, 

interligados por solda MIG e 

pintados através do sistema epóxi 

pó. 

06 

REFEITORIO ACOPLADO 

04 LUGARES TAMANHO 
INFANTIL- Mesa com tampo 
injetado em resina termoplástica 
ABS, medindo 1200mm X 800 
mm dotada de nervuras para 
reforço estrutural com espessura 
mínima de 4mm e bordas com 
30mm de largura, fixada a 
estrutura por meio de parafusos 
autoatarrachantes e invisíveis, 
altura tampo ao chão 
aproximadamente 590mm. Base 
do tampo formada por 01 único 
tubo quadrado medindo 25mm x 

Unid. 200 
Arr 

Office 
3.250,00 650.000,00 

mailto:licitacaoaltamira2022@gmail.com
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25mm com 1,2mm de espessura, 
fabricado por processo de 
conformação mecânica por 
dobramento cobrindo todo o 
perímetro da mesa resultando em 
um único ponto de solda, unindo 
as extremidades do mesmo tubo, 
reforço da base do tampo através 
de um par de tubos medindo 
25mm X 25mm e um par de tubos 
medindo 20mm x 30mm ambos 
com 1,2mm de espessura . 
Colunas laterais confeccionadas 
em tubos 40mm x 80mm com 
1,2mm de espessura para a mesa e 
30mm x 50mm com 1,2mm de 
espessura para asa cadeiras. 
Interligação da mesa à cadeiras em 
tubo 25mm x 50mm x 1,5mm, 
com mão-francesa em tubo 20mm 
x 20mm x 1,2mm. Base para os 
assentos em tubo 30mm x 50mm x 
1,2mm. Estrutura dos assentos e 
interligação ao encosto 
confeccionados em tubos 16mm x 
30mm x 1,5mm e 5/8” x 1,2mm. 
Sapatas de proteção as pés 
confeccionadas em resina plástica 
medindo 50mm x 50mm fixadas 
por rebite. Cadeiras com assento e 
encosto em polipropileno, 
posicionadas duas de cada lado da 
mesa. Assento com medidas 
mínimas 340mm x 340mm (+/- 5) 
sem orifícios, fixados por meio de 
parafusos. Encosto com medidas 
mínimas 340mm x 330mm (+/-
5%), com puxador e marca do 
fabricante em alto relevo fixados 
por meio de parafusos. Toda a 
estrutura metálica é fabricada em 
tubo de aço industrial tratados por 
conjuntos de banhos químicos 
para proteção e longevidade da 
estrutura, interligados por solda 
MIG e pintados através do 
sistema epóxi pó. Cor da 
Estrutura: Branca. 

11 
PLAYGROUND     
CASTELINHO     COM     

Unid. 250 
Arr 

Office 
7.635,00 1.908.750,00 

mailto:licitacaoaltamira2022@gmail.com
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ESCORREGADOR     -     
Brinquedo confeccionado em 
polietileno rotomoldado 
(plástico), composto de aditivo 
antiestético e aditivos anti-UV que 
protegem o brinquedo contra raios 
solares, não desbota com o sol e 
chuva, reduz atrito dos tecidos e 
dá resistência ao produto. 
Composto por: 1 plataforma 
sextavada com drenos para evitar 
acúmulo de água; 1 rampa de 
escalada com orifícios vazados 
para apoio dos pés e espaço para 
passagem de apenas 1 criança por 
vez (segurança); 1 escorregador 
curvo apoiado em 1 postinho com 
rosca; 1 parede com arco; 1 
parede com orifícios verticais 
superiores e orifícios inferiores de 
entrada/saída; 01 tabela de 
basquete; 01 jogo da velha 
acoplado na parte inferior do 
playground; 01 telhado com 
chaminé. Locais próprios para 
fixação no piso, se necessário; 
Medidas do produto: Alt: 2,80 
Larg: 2,20 Comp: 3,47. Produto 
ensaiado e certificado segundo a 
norma de segurança do 
INMETRO ABNT NBR 16071 

VALOR TOTAL 5.987.990,00 
 

* Valor total da proposta final é de: R$ 5.987.990,00 (cinco milhões novecentos e oitenta e sete mil 

novecentos e noventa reais). 

 

4. Empresa P R S DE CASTRO EIRELI, CNPJ n.º 36.620.827/0001-45, endereço: Rua Dois, nº. 

52, Bairro: Santo Antônio, na Cidade de Capitão Poço, Estado do Pará, CEP: 68.650-000, e-mail: 

prscgoiania@gmail.com, Fone: (91) 99257-1158, neste ato representada pelo Sr. Paulo Roberto Silva 

de Castro, brasileiro, residente e domiciliado no Residencial Rio Volga, nº. 205 – Setor II BL 2A. Bairro 

Tapanã (Icoaraci) Cidade de Belém, Estado do Pará. CEP: 66.825-585, carteira de identidade nº. 

4303605 PC/PA e CPF: nº. 772.236.322-91. 
 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTD. MARCA 
VALOR 

UNIT. 

VALOR 

TOTAL 

07 

CONJUNTO REFEITÓRIO 

MESA COM 08 CADEIRAS – 

TAMANHO JUVENIL - 

Mesa com tampo bipartido 

medindo 

Unid. 450 Brinq QI 6.736,00 3.031.200,00 

mailto:licitacaoaltamira2022@gmail.com
mailto:prscgoiania@gmail.com
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2400mmx800mmx640mm 

confeccionado em resina 

termoplástica de alto impacto 

virgem, isento de cargas minerais, 

superfície com espessura mínima 

de 6mm micro texturizado, 

bordas duplas com espessura de 

3,5mm e borda interna 1,8mm 

conectadas por nervuras em todo 

contorno, altura da borda sem 

emendas com no mínimo 30mm 

brilhante. Marca injetada no 

tampo. Fixado a estrutura por 

meios de parafusos. Altura 

tampo/chão 640mm. Base do 

tampo da mesa formada por 01 

tubo quadrado medindo 25mm x 

25mm x 1,2mm posicionado sob 

o tampo, fabricada pelo processo 

de conformação mecânica por 

dobramento, cobrindo todo o 

perímetro da mesa resultando em 

um único ponto de solda unindo 

as extremidades do mesmo tubo, 

02 barras de sustentação em tubo 

50mm x30mm x 1,2 mm e uma 

barra de ligação do tampo 

confeccionada em tubo quadrado 

25mm x 25mmx 1,2mm. 02 

colunas verticais laterais unindo o 

tampo aos pés em tubos oblongo 

medindo 77mm x 40mm com 

espessura mínima de 1,2mm, 

marca do fabricante injetada em 

auto-relevo no tampo da mesa. 

Base dos pés em tubo oblongo 

medindo 20mm x 48mm com 

espessura de 1,5mm em forma de 

arco. Uma barra de sustentação 

em tubo oblongo medindo 20mm 

x 48mm fixadas entre as colunas. 

Sapatas calandradas 

antiderrapantes envolvendo as 

extremidades dos tubos que 

compõem os pés, desempenhando 

a função de proteção da pintura, 

aumentando a durabilidade, 

acompanham o formato dos pés 

mailto:licitacaoaltamira2022@gmail.com
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em arco, medindo 

aproximadamente 162mm x 

53mm com tolerância de +/- 

2,00mm, fabricadas em 

polipropileno virgem, podendo 

ser injetadas na mesma cor do 

tampo e presa à estrutura por 

meios de parafuso. Cadeira com 

assento e encosto, confeccionados 

em resina plástica virgem, 

fabricados pelo processo de 

injeção termoplástico. Assento 

medindo 380mm x 400mm (+/- 

5mm), fixado por parafuso. 

Altura assento/chão 384mm. 

Encosto medindo 395mm x 

315mm (+/- 5mm), sem orifícios 

e com puxador para facilitar o 

carregamento da cadeira, com 

marca injetada em auto-relevo, 

fixado por parafuso. Tubo de aço 

industrial medindo 16mm x 

30mm, encaixando a base do 

assento ao encosto, colocado por 

dentro das bases laterais do 

encosto, não ficando o tubo 

exposto. Estrutura reforçada em 

peça única com pés e 02 colunas 

laterais em material plástico, 

evitando corrosão e desgaste, 

sendo cada coluna é formada por 

duas bases paralelas com 

espessura 8,5mm e uma 

perpendicular com espessura de 

11mm, com alojamento para 

passagem do tubo de interligação 

com o assento com 125mm de 

profundidade e espessura de 3 

mm. Fixação das colunas ao tubo 

de forma única e invisível através 

de pino metálico roscado. Pés 

com espessura mínima de 5 mm e 

contendo no mínimo 2 aletas na 

base menor e 3 aletas na base 

maior com espessura 2,5mm para 

reforço. Em suas extremidades 

contendo ponteiras para proteção, 

medindo 160mm x 45mm e 75mm 

mailto:licitacaoaltamira2022@gmail.com
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x 45mm. Medida do pé 480mm x 

40mm a 45mm nas extremidades. 

Uma barra horizontal de reforço 

em tudo oblongo medindo 16mm 
x 30mm com espessura de 1,5mm 

fixada entre uma das colunas que 

liga a base do assento aos pés. 

12 

PLAYGROUND   COM   

ESCORREGADOR   E   

TABELA   DE   BASQUETE    - 

Playground confeccionado em 

polietileno rotomoldado 

(plástico), composto de aditivo 

antiestático e aditivos anti-UV 

que protegem o brinquedo contra 

raios solares, não desbota com o 

sol e chuva, reduz atrito dos 

tecidos e dá resistência ao 

produto. 1 módulo em formato 

hexagonal com paredes contendo 

aberturas que funcionam como 

degraus. 01 escorregador 

pequeno curvo; 01 rampa de 

escalada com orifícios vazados; 

02 cestas de basquete; 01 

telhado com chaminé. Produto 

ensaiado e certificado segundo a 

norma de segurança do 

INMETRO ABNT NBR 300. 

Unid. 250 
Kr 

Móveis 
3.376,00 844.057,50 

VALOR TOTAL 3.875.257,50 
 

* Valor total da proposta final é de: R$ 3.875.257,50 (três milhões oitocentos e setenta e cinco mil 

duzentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos). 

 

5. Empresa CRESCER INDUSTRIA E COMÉRCIO DE INJETADOS PLÁTICOS 

EIRELI, CNPJ n.º 18.658.463/0001-00, endereço: Rua Alpina, nº. 1400, Bairro: Ana Rech, na Cidade 

de Caxias do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, CEP: 95.060-030, e-mail: licitacao@crescer.ind.br, 

Fone: (54) 3534-8826, neste ato representada pela Srª. Natália Waschow Minatto Toss, brasileira, 

residente e domiciliado na Rua Alpina, nº. 1400, Bairro: Ana Rech, na Cidade de Caxias do Sul, Estado 

do Rio Grande do Sul, CEP: 95.060-030, carteira de identidade nº. 8094469874 SSP/RS e CPF: nº. 

007.379.800-28. 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTD. MARCA 
VALOR 

UNIT. 

VALOR 

TOTAL 

10 

CAMA EMPILHÁVEL - para 

crianças de 1 a 5 anos; material 

leve, lavável e montada através 

de encaixe, sem velcro e 

Unid. 1.760 Crescer 156,00 274.560,00 

mailto:licitacaoaltamira2022@gmail.com
mailto:licitacao@crescer.ind.br
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parafusos; dimensões: altura: 

110 mm + 50 mm, largura: 550 

mm +/- 50 mm, comprimento: 

1350 mm +/- 50 mm; com selo 

do INMETRO; permite 

empilhamento; suporta até 55 

kg; pés e cabeceira em 

polipropileno virgem (PP não 

reciclado) que permitam 

higienização total com água; 

ponteiras dos pés em borracha 

antiderrapante; estrutura lateral 

em barras de alumínio de liga 

6063 com espessura de 1,59mm, 

resistente à corrosão, inclusive 

por tensão, umidade e 

salinidade; tela vazada em 

tecido 100% poliéster lavável, 

com tratamento antialérgico, 

antifungo, antiácaro, 

antibacteriano, antichama, anti-

UV, antioxidante e isento de 

ftalatos. Acabamento soldado 

uniformemente resistente à 

tração manual; garantia mínima 

de um ano a partir da data de 

entrega, contra defeitos de 

fabricação. 

VALOR TOTAL 274.560,00 
 

* Valor total da proposta final é de: R$ 274.560,00 (duzentos e setenta e quatro mil quinhentos e 

sessenta reais). 
 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS 
 

1 - A presente Ata de Registro de Preços terá validade por 12 (doze) meses contados a partir da sua 

assinatura, improrrogáveis. 
 

2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a CONTRATANTE não estará obrigada a 

contratar o objeto citado na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema Registro de Preços, podendo fazê-

lo por meio de outra licitação, quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer 

espécie ao FORNECEDOR REGISTRADO, sendo, entretanto, assegurada ao beneficiário do registro, a 

preferência de fornecimento em igualdade de condições. 
 

3 - A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços o FORNECEDOR REGISTRADO assume o 

compromisso de atender, durante o prazo de sua vigência, os pedidos realizados, e se obriga a cumprir, na 

íntegra, todas as condições estabelecidas no Edital, termo de referência, propostas apresentadas e nesta ata, 

ficando sujeito, inclusive, às penalidades legalmente cabíveis pelo descumprimento de quaisquer de suas 

cláusulas. 
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4 - Ficam registrados os preços definidos na tabela abaixo, e nele estão inclusos todas as espécies de tributos, 

diretos e indiretos, encargos sociais, seguros, fretes, material, mão-de-obra e quaisquer despesas inerentes a 

execução.   
 

5 - Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o 

Órgão Gerenciador convocará a (s) licitante (s) para negociar (em) a redução dos preços aos valores praticados 

pelo mercado.   
 

6 -  A (s) licitante (s) vencedora (s) que não aceitar (em) reduzir seus preços aos valores praticados pelo 

mercado será (ão) liberada (as) do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.  

 

7 - A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar contratações que deles poderão 

advir, facultada a realização de licitação específica ou a contratação direta para a prestação de fornecimento 

pretendidos nas hipóteses previstas na Lei Federal nº 8.666/93, mediante fundamentação, assegurando-se ao 

beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.  

 

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS E ALTERAÇÃO 

 

1 - O objeto da presente ata será executado pelo preço ofertado na proposta da licitante vencedora, que será 

fixo e irreajustável, podendo, contudo, ser revisto, observadas as prescrições contidas nos arts. 17 a 19 do 

Decreto nº 7.892/2013. 

 

2 - Os preços ajustados já levam em conta todas e quaisquer despesas incidentes na execução do objeto, tais 

como tributos e encargos sociais, transportes dos produtos. 

 

3 - O preço ajustado também poderá sofrer correção desde que reste comprovada a ocorrência de quaisquer 

das hipóteses previstas na alínea “d”, do inciso II, do art. 65 da Lei nº 8.666/93. 

 

4 - Em caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, será adotado o critério de revisão, como forma 

de restabelecer as condições originalmente pactuadas.   

 

5 -  A revisão poderá ocorrer a qualquer tempo da vigência da Ata, desde que a parte interessada comprove a 

ocorrência de fato imprevisível, superveniente à formalização da proposta, que importe, diretamente, em 

majoração de seus encargos.  

 

5.1 - Em caso de revisão, a alteração do preço ajustado, além de obedecer aos requisitos referidos no item 

anterior, deverá ocorrer de forma proporcional à modificação dos encargos, comprovada minuciosamente por 

meio de memória de cálculo a ser apresentada pela parte interessada.  

 

5.2 - Dentre os fatos ensejadores da revisão, não se incluem aqueles eventos dotados de previsibilidade, cujo 

caráter possibilite à parte interessada a sua aferição ao tempo da formulação/aceitação da proposta, bem como 

aqueles decorrentes exclusivamente da variação inflacionária, uma vez que inseridos, estes últimos, na 

hipótese de reajustamento, modalidade que não será admitida neste registro de preços, posto que a sua vigência 

não supere o prazo de um ano.  

 

5.3 - Não será concedida a revisão quando:  

 

a) Ausente a elevação de encargos alegada pela parte interessada;   
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b) O evento imputado como causa de desequilíbrio houver ocorrido antes da formulação da proposta definitiva 

ou após a finalização da vigência da Ata;  

 

c) Ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos atribuídos à parte 

interessada;  

 

d) A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoração de seus próprios encargos, incluindo-se, 

nesse âmbito, a previsibilidade da ocorrência do evento.  

 

6 - A contratada têm direito ao equilíbrio econômico financeiro dos preços ajustados, procedendo-se à revisão 

do mesmo a qualquer tempo, desde que ocorra variação de preços determinado pelo órgão regulador, que seja 

imprevisível ou previsível, porém com consequências incalculáveis, que onere ou desonere excessivamente as 

obrigações pactuadas no presente instrumento. 

 

 a) A contratada, quando for o caso, deverá formular a Administração requerimento para revisão contrato, 

comprovando a ocorrência de aumento de preços. 

 

 b) A comprovação será feita por meio de documentos, tais como lista de preço de fabricantes, notas fiscais 

de aquisição de matérias- primas, de transporte de mercadoria, alusivas à época da elaboração da proposta e 

do momento do pedido de revisão do contrato; 

 

 c) Junto com o requerimento, a contratada deverá apresentar planilhas de custos comparativas entre a data 

da formulação da proposta e do momento do pedido de revisão do contrato, evidenciando o quanto o aumento 

de preços ocorridos repercute no valor total pactuado. 

 

 d) A administração, reconhecendo o desequilíbrio econômico-financeiro, procederá à revisão do contrato. 

 

7 - Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido. 

 

8 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante 

requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Contratante poderá: 

 

a) Liberar 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; 

 

b) Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação; 

 

9 -  A ordem de classificação da licitante classificada e habilitada no certame, que aceitar reduzir seus preços 

aos valores do 1º colocado, observará a classificação original, conforme consta no Decreto Federal nº 

7.892/2013, transcrito a seguir: 

 

                                              DECRETO Nº 7.892, DE 23 DE JANEIRO DE 2013 

  ... 

Art. 10. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor 

da proposta do licitante mais bem classificado. 

Parágrafo único. A apresentação de novas propostas na forma do caput não prejudicará o resultado 

do certame em relação ao licitante mais bem classificado. 

Art. 11. Após a homologação da licitação, o registro de preços observará, entre outras, as seguintes 
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condições: 

I - serão registrados na ata de registro de preços os preços e quantitativos do licitante mais bem 

classificado durante a fase competitiva; (Redação dada pelo Decreto nº 8.250, de 2.014) 

II - será incluído, na respectiva ata na forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar 

os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da classificação do certame, 

excluído o percentual referente à margem de preferência, quando o objeto não atender aos requisitos 

previstos no art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993 ; (Redação dada pelo Decreto nº 8.250, de 2.014) 

III - o preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no Portal de Compras do 

Governo Federal e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços; e (Redação dada 

pelo Decreto nº 8.250, de 2.014) 

IV - a ordem de classificação dos licitantes registrados na ata deverá ser respeitada nas 

contratações. (Redação dada pelo Decreto nº 8.250, de 2.014) 

§ 1º O registro a que se refere o inciso II do caput tem por objetivo a formação de cadastro de reserva 

no caso de impossibilidade de atendimento pelo primeiro colocado da ata, nas hipóteses previstas nos arts. 

20 e 21. (Redação dada pelo Decreto nº 8.250, de 2.014) 

§ 2º Se houver mais de um licitante na situação de que trata o inciso II do caput, serão classificados 

segundo a ordem da última proposta apresentada durante a fase competitiva. (Redação dada pelo Decreto 

nº 8.250, de 2.014) 

§ 3º A habilitação dos fornecedores que comporão o cadastro de reserva a que se refere o inciso II 

do caput será efetuada, na hipótese prevista no parágrafo único do art. 13 e quando houver necessidade de 

contratação de fornecedor remanescente, nas hipóteses previstas nos arts. 20 e 21. (Redação dada pelo 

Decreto nº 8.250, de 2.014) 

§ 4º O anexo que trata o inciso II do caput consiste na ata de realização da sessão pública do pregão 

ou da concorrência, que conterá a informação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com 

preços iguais ao do licitante vencedor do certame. (Incluído pelo Decreto nº 8.250, de 2.014) 
 

10 -  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 vantajosa.  

11 - A alteração da Ata de Registro de Preços e o cancelamento do registro do fornecedor obedecerão à 

disciplina do Decreto n°. 7.892, de 2013. 

Decreto 7.892/2013 e alterações posteriores. 

... 

CAPÍTULO VIII 

DA REVISÃO E DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS 

 

Art. 17. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços 

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

gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea 

“d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

Art. 18. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo 

superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos 

valores praticados pelo mercado. 

§ 1º Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão 

liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

§ 2º A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de 

mercado observará a classificação original. 

Art. 19. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não 

puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

I - liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de 
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fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes 

apresentados; e 

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

Parágrafo único. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à 

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

vantajosa. 

 

12 - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo 

de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, sem prejuízo da possibilidade de alterações dos contratos 

eventualmente firmados. 

Parágrafo Único: Independente de solicitação, a Administração poderá convocar a contratada para negociar a 

redução dos preços, mantendo o mesmo objeto cotado, na qualidade e nas especificações indicadas na 

proposta, em virtude da redução dos preços dos produtos no mercado, publicando as alterações na Imprensa 

Oficial do Município. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE 

 

1 - Caberá ao CONTRATANTE sem prejuízo das demais disposições inseridas no Edital e daquelas constantes 

do Termo de Referência:  

 

1.1 - Supervisionar a execução do objeto do Termo de Referência e seus anexos, exigindo presteza na 

execução e correção das falhas eventualmente detectadas;  

 

1.2 - Permitir o acesso do pessoal da CONTRATADA ao local da execução do objeto do Termo de 

Referência deste certame; 

 

1.3 - Prestar à CONTRATADA, em tempo hábil, as informações eventualmente necessárias à execução 

do objeto; 

 

1.4 - Impedir que terceiros executem o objeto desta Ata de Registro de Preço;  

 

1.5 - Atestar as faturas correspondentes as notas fiscais emitidas, por intermédio de servidor 

competente;  

 

1.6 - Efetuar o pagamento devido pela execução do objeto, no prazo estabelecido, desde que cumpridas 

todas as formalidades e exigências previstas; 

 

1.7 - Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências do CONTRATANTE para 

a entrega de documentações pertinentes a este processo; 

 

 1.8 - Solicitar, por intermédio de Autorização de compra expedida pelo Órgão Competente, a entrega dos 

produtos objeto desta Ata de Registro de Preço; 

 

 1.9 - Comunicar ao Fornecedor, qualquer irregularidade na execução do objeto licitado e interromper 

imediatamente a entrega dos produtos, se for o caso. 

 

 1.10 - Efetuar o pagamento dentro do prazo estabelecido. 
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CLÁUSULA SEXTA - DOS ENCARGOS DO FORNECEDOR 

 

1 - Caberá ao FORNECEDOR, sem prejuízo das demais obrigações e responsabilidades insertas no Edital e 

daquelas constantes do Termo de Referência e na presente Ata de Registro de Preço:  

 

1.1 - Tomar todas as providências necessárias à fiel execução do objeto desta licitação;  

 

1.2 - Manter, durante o período de vigência da ata de registro de preços e/ou da contratação, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;  

 

1.3 - Promover a execução do objeto dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, em observância às 

normas legais e regulamentares aplicáveis e às recomendações aceitas pela boa técnica;  

 

1.4 - Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela CONTRATANTE, atendendo 

prontamente a quaisquer reclamações;  

 

1.5 - Responder integralmente pelos danos causados, direta ou indiretamente, ao patrimônio do Município 

em decorrência de ação ou omissão de seus empregados ou prepostos, não se excluindo ou reduzindo essa 

responsabilidade em razão da fiscalização ou do acompanhamento realizado pela CONTRATANTE;  

 

1.6 - Manter, ainda, os seus empregados identificados por crachá / uniformes, quando em trabalho, devendo 

substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas 

disciplinares do CONTRATANTE;  

 

1.7 - Arcar com os ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de 

contravenção, seja por culpa sua ou de quaisquer de seus empregados ou prepostos, obrigando-se, outrossim, 

a quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais ou extrajudiciais de terceiros, que lhe venham a 

ser exigidas por força da lei, ligadas ao cumprimento do contrato a ser firmado;  

 

1.8 - Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na 

legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, uma vez que os seus 

empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a CONTRATANTE;  

 

a) Salários; 

  b) Seguros de acidentes; 

  c) Taxas, impostos e contribuições; 

  d) Indenizações; 

  e) Vale-refeição; 

  f) Vale-transporte; e 

  g) Outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo. 

 

1.9 - Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação 

específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados 

quando da execução do objeto ou em conexão com ela, ainda que acontecido em dependência da 

CONTRATANTE, inclusive por danos causados a terceiros;  

 

1.10 - Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, relacionados à execução 

do objeto, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou contingência;  
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1.11 - Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação deste 

processo licitatório;  

 

 1.12 - Efetuar a execução do objeto da Autorização de Compra, de acordo com a necessidade e o interesse 

do CONTRATANTE, no prazo estabelecido na referida autorização expedida pelo do Órgão Competente, não 

desrespeitando dias e horários de execução; 

 

 1.13 - Comunicar ao Órgão Competente do CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de 

caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO 

1 – Conforme condições contidas no termo de referência vinculado ao edital do Pregão 049/2022 

 

CLÁUSULA OITAVA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

1- Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública 

Municipal que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao contratante, desde 

que devidamente comprovada a vantagem. 

 

2 -  Os Órgãos e entidades que não participarem do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da presente 

Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Contratante, para que este indique os 

possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida à ordem de classificação. 

 

3 - Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela 

estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independente dos quantitativos registrados em 

Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações assumidas com o Contratante. 

 

4 - As adesões às atas somente poderão ser efetuadas com autorização do órgão gerenciador e, no caso, após 

a primeira aquisição ou contratação por órgão integrante da ata. Após a autorização do órgão gerenciador, o 

"carona" deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até 90 (noventa dias), observado o prazo de 

vigência da ata; 

 

 4.1.2 - Para fins de autorização, só serão aceitos pedidos de adesões às atas que não excedam, por órgão 

ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos do instrumento convocatório e registrados 

na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes;  

 

*Decreto Federal 9488/2018 

.......................................................................................... 

Art. 22 

.......................................................................................... 

§ 3º As aquisições ou as contratações adicionais de que trata este artigo 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 para os órgãos participantes. 

§ 4º O instrumento convocatório preverá que o quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de 

preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro 

de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes, independentemente do número de órgãos 

não participantes que aderirem. 

 

CLÁUSULA NONA - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DAS ORDENS DE 
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COMPRA 

 

1 - As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, pelo Órgão Gerenciador. 

As ordens de compras serão geradas após emissão de contrato de acordo com o órgão requisitante. 

 

2 -  A emissão das ordens de fornecimento, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial, será igualmente 

autorizada pelo órgão requisitante. 

 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

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

específico, assegurado o contraditório e ampla defesa: 

 

1 - A pedido, quando: 

- comprovar a impossibilidade de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 

maior; 

- o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços de 

mercado dos insumos que compõem o custo do material. 

 

2 - Por iniciativa do Órgão gerenciador da Ata, quando: 

- não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; 

- perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório; 

- por razões de interesse público, devidamente, motivadas e justificadas; 

- não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços; 

- não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro de 

Preços; 

- caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro 

de Preços ou nos pedidos dela decorrentes. 

 

3 - Automaticamente: 

- 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 devido apostilamento na Ata de 

Registro de Preços e informará aos fornecedores remanescentes, caso haja nova ordem de registro.  

 

1 – Conforme disposições contidas no termo de referência vinculado ao Edital do Pregão n° 049/2022 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA DIREÇÃO 

1 - A contratante indicará como Fiscal de contrato funcionários de acordo com o órgão solicitante, através de 

Portaria. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

1 - Integram esta Ata: o Edital do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº  049/2022  a proposta da 

empresa classificada em 1º lugar, termo de referência. 
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2 - Os casos omissos serão resolvidos pela autoridade superior do Órgão Gerenciador, com observância das 

disposições constantes das Leis n.º 8.666/93 e 10.520/2002 e demais normas aplicáveis. 

 

3 -  A publicação resumida desta Ata de Registro de Preço na imprensa oficial, condição indispensável para 

sua eficácia, será providenciada pelo Contratante. 

 

4 -  As questões decorrentes da utilização da presente Ata, que não possam ser dirimidas administrativamente, 

serão processadas e julgadas no foro da cidade de Altamira/PA com exclusão de qualquer outro. 

 

 

A presente Ata, após lida e achada conforme, é assinada pelo representante legal do Órgão Gerenciador 

a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALTAMIRA 

e pelo(s) representante(s) legal(is) do(s) Fornecedor(es)  Beneficiário(s).  

 

E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual 

teor e forma, na presença das testemunhas que também o subscrevem. 

 

 

Altamira/PA, 20 de outubro de 2022 

 

 

______________________________ 

FACILAR – ENGENHARIA COMÉRIO & SERVIÇOS LTDA  

CNPJ: 41.522.985/0001-00 

Isaias Teixeira de Lira Junior 

CPF: 969.281.312-68 

 

________________________________________ 

ARACUA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI – ME 

CNPJ: 19.271.852/0001-41 

José Paulo Gomes 

CPF: 903.933.842-68 

 

__________________________________________ 

A. C. FRANCO DE ALMEIDA COMÉRCIO MAT. HOSPITALAR EIRELI  

CNPJ n.º 05.564.838/0001-21 

Antônio Carlos Franco de Almeida 

CPF: 235.557.342-53 

 

________________________________ 

P R S DE CASTRO EIRELI  

CNPJ n.º 36.620.827/0001-45 

Paulo Roberto Silva de Castro 

772.236.322-91 

 

 

 

_______________________________________________ 
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CRESCER INDUSTRIA E COMÉRCIO DE INJETADOS PLÁTICOS EIRELI   

CNPJ n.º 18.658.463/0001-00 

Natália Waschow Minatto Toss 

CPF: 007.379.800-28 

 

 

_____________________________________________ 

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALTAMIRA 

 CNPJ Nº. 28.553.049/0001-90 

KÁTIA MIRELLA DA SILVA LOPES 

 Secretária Municipal de Educação 
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