
ESTADO DO PARÁ PODER LEGISLATIVO 
CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ 

CNPJ: 34.689.489/0001-72 

Rua São Francisco, s/n – Bairro Novo – CNPJ: 34.689.489/0001-72 – CEP: 68.658-000 – Aurora do Pará- Pa 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2021 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
Aos três dia(s) do mês de dezembro de dois mil e vinte e um, o Município de AURORA DO PARÁ, com sede 

na , nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, publicada no D.O.U. de 18 de julho de 2002, e das 

demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial para 

Registro de Preços n° 01/2021,   RESOLVE registrar os preços para (objeto licitado), tendo sido os referidos 

preços oferecidos pela empresa cuja proposta foi classificada em primeiro lugar no certame supracitado. 

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E 

COZINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, OBJETIVANDO 

ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ. 
  

Empresa: BOM BONS  E  DESCARTAVEIS  EIRELI;  C.N.P.J. nº 01.580.769/0001-99representada neste ato pelo Sr(a). JORGE 

LUIZ ANTONIO 

VELOZO, C.P.F. nº 082.323.852-00, R.G. nº 3282228 SEGUP PA.                                                                      

  

 ITEM   DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES                            UNIDADE         QUANTIDADE    VALOR UNITÁRIO      VALOR 

TOTAL 

 00001  ACHOCOLATADO EM PÓ                                  PACOTE               80.00             5,200           416,00 

        Instantâneo, tradicional, a base de açucar, cacau em pó 

        e maltodextrina Embalagem,   exceto   pacote,  contendo 

        mínimo de 400 g, com identificação do produto, marca do 

        fabricante, prazo de validade e peso líquido, de acordo 

        com a Resolução  12/78 da Comissão Nacional de Normas e 

        Padrões para Alimentos - CNNPA.                         

 00003  ADOÇANTE DIETÉTICO                                  FRASCO               10.00             5,600            56,00 

        Líquido, a base  de  edulcorante  artificial aspartame. 

        Frasco com mínimo  de 65 ml e máximo 100 mlo da Saúde e 

        atender a Portaria  451/97  do  Ministério da Saúde e a 

        Resolução 12/78 da   Comissão   Nacional  de  Normas  e 

        Padrões para Alimentos  -  CNNPA. Embalagem: frasco com 

        mínimo de 65   ml   e  máximo  100  ml,  com  dados  de 

        identificação do produto e marca do fabricante.         

 00006  BISCOITO DE ÁGUA E SAL                              PACOTE               80.00             4,880           390,40 

        Embalagem dupla, contendo   no   mínimo   400   g,  com 

        identificação do produto, marca do fabricante, prazo de 

        validade, peso líquido  e  de  acordo  com  a Resolução 

        12/78 da Comissão  Nacional  de  Normas  e Padrões para 

        Alimentos - CNNPA.                                      

 00008  BISCOITO TIPO CREAM CRACKER COM 400G                PACOTE               80.00             4,100           328,00 

        dupla contendo no   mínimo   400   g,   com   dados  de 

        identificação do produto, marca do fabricante, prazo de 

        validade, peso líquido  e  de  acordo  com  a Resolução 

        12/78 da Comissão  Nacional  de  Normas  e Padrões para 

        Alimentos - CNNPA.                                      

 00009  BISCOITO TIPO MARIA COM 400G                        PACOTE               80.00             4,400           352,00 

        dupla, contendo no   mínimo   400   g,   com  dados  de 

        identificação do produto, marca do fabricante, prazo de 

        validade, peso líquido  e  de  acordo  com  a Resolução 

        12/78 da Comissão  Nacional  de  Normas  e Padrões para 

        Alimentos - CNNPA.                                      

 00011  LEITE EM PÓ INTEGRAL COM NO MÍNIMO 200G             PACOTE               80.00             5,400           432,00 

        O produto deverá  ter registro no Ministério da Saúde e 

        atender as Portárias  451/97  do  Ministério da Saúde e 

        369/97 do Ministério  da  Agricultura  e Abastecimento, 

        bem como a  Resolução  12/78  da  Comissãao Nacional de 

        Normas e Padrões  para  Alimentos  -  CNNPA. Embalagem: 

        pacote com no mínimo 200 g, contendo prazo de validade, 

        data de fabricação e informações nutricionais.          

 00029  ÁCIDO MURIÁTICO                                     LITRO                30.00             5,200           156,00 

        Embalagem com 1000  ml,  com  dados de identificação do 

        produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo 

        de validade e inscrição na DISAD.                       

 00030  ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE E DESINFETANTE DE USO GE  LITRO                80.00             3,100           248,00 

        RAL)                                               

        APLICAÇÃO: Produto Saneante Domissanitário com as ações 

        de alvejante e   desinfetante   de   uso  geral,  sendo 
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        impróprio para uso   em   alimentos   e  água  potável. 

        DESCRIÇÃO: Soluções aquosas  à  base  de hipoclorito de 

        sódio ou cálcio  com teor de cloro ativo entre 2,0% p/p 

        a 2,5% p/p, durante o prazo de validade (máximo de seis 

        meses). O produto  poderá  conter  apenas  hidróxido de 

        sódio ou cálcio, cloreto de sódio ou cálcio e carbonato 

        de sódio ou   cálcio  como  estabilizante.  Não  deverá 

        conter substâncias corantes,        detergentes       e 

        aromatizantes na formulação    do   produto   definido. 

        EMBALAGEM: O material  da embalagem deve ser resistente 

        e ter composição   e   porosidade   adequadas  que  não 

        permitam a ocorrência   de  reações  químicas  entre  o 

        produto e a  embalagem,  mudança  de  cor  do  produto, 

        transferência de odores   ou  migração  de  substâncias 

        tóxicas para o  produto,  bem  como migração do produto 

        para o meio  externo.  A  embalagem  deve  ser  opaca e 

        conter tampa de  forma a garantir o teor do cloro ativo 

        exigido na Portaria  89/94  - S.V.S, durante o prazo de 

        validade declarado pelo   fabricante.   A  natureza  da 

        embalagem escolhida para  acondicionamento  do  produto 

        deverá ser compatível  com  o mesmo, bem como com o seu 

        transporte , manuseio  e  dimensionadas para suportar o 

        empilhamento máximo recomendado,  oferecendo  condições 

        que impeçam quebra,  ruptura  ou  vazamento, que possam 

        por em risco a saúde humana e o ambiente. APRESENTAÇÃO: 

        Os frascos deverão  vir  acondicionados  em  caixas  de 

        papelão reforçadas, fechadas   com   fita   adesiva   e 

        dimensionadas de modo  a suportar o empilhamento máximo 

        recomendado, devendo cada  caixa  conter o número de no 

        máximo 12 unidades,   bem   como   trazer   impressa  a 

        indicação quantitativa referente ao número de unidades. 

        PRAZO DE VALIDADE: O produto deverá permanecer com suas 

        características inalteradas quando estocado em local ao 

        abrigo do sol   e  calor,  pelo  período  mínimo  de  4 

        (quatro) meses. Ou  seja,  na data da entrega o produto 

        deverá ter, no máximo, dois meses de fabricação.        

 00033  AMACIANTE COMPOSTO QUATERNÁRIO DE AMÔNIO            LITRO                30.00             6,400           192,00 

        Com ação anti-mofo,  perfume  suave. Embalagem plástica 

        com 20 litros,  com  dados de identificação do produto, 

        marca do fabricante,   data  de  fabricação,  prazo  de 

        validade e registro no Ministério da Saúde.             

 00035  BALDE PLÁSTICO, EM POLIETILENO, ALÇA EM AÇO ZINCAD  UNIDADE               4.00            10,200            40,80 

        O, CAPACIDADE 20 LITROS                            

        resistente a impacto,  paredes e fundo reforçados, alca 

        em aço zincado,  capacidade 20 litros. O produto deverá 

        ter etiqueta com a identificação, marca do fabricante e 

        capacidade.                                             

 00036  CESTO PLASTICO P/ LIXO 15 LITROS                    UNIDADE              10.00             6,800            68,00 

        lixeira - de  polipropileno  com  tampa e pedal formato 

        retangular capacidade de  09  litros.  Complemento: com 

        cantos arredondados e estanque                          

 00039  COLHER DESCARTAVEIS                                 PACOTE               60.00             3,100           186,00 

        pacotes com 50 unidades.                                

 00040  COPO DESCARTAVEL                                    CAIXA                10.00           108,000         1.080,00 

        Descartável, capacidade 180  ml em poliestireno branco, 

        não tóxico, com  frisos  e saliência na borda, peso por 

        100 (cento) do  copo deverá ser igual ou superior a 220 

        gramas e de  acordo  com  norma  NBR  14.865. Embalagem 

        caixa de papelao,  onde  os copos são acondicionados em 

        sacos plásticos com 100 unidades cada, contendo nome do 

        fabricante e quantidade.                                

 00043  DESINFETANTE LÍQUIDO A BASE DE PINHO                FRASCO               50.00             2,400           120,00 

        DESINFETANTE líquido a   base   de   pinho,   embalagem 

        plástica de 500   ml.da   e   germicida.   Registro  no 

        Ministério da Saúde.  Embalagem:  plástica  de  500 ml, 

        contendo o nome  do  fabricante,  data  de fabricação e 

        prazo de validade.                                      

 00045  DESODORANTE EM PEDRA, PARA VASO SANITÁRIO           UNIDADE              30.00             2,100            63,00 

        DESODORANTE em pedra,    para    vaso   sanitario.ario, 

        higienizante, poder bactericida,  fragrancia agradavel. 

        Registro no Ministerio   da   Saude.   Embalagem  caixa 

        contendo 01 (um) suporte e 01 (um) refil nao inferior a 

        30 gramas e  nao  superior a 50 gramas, contendo o nome 

        do fabricante, data  de fabricacao e prazo de validade. 

        DESODORANTE em pedra   para   uso  em  vaso  sanitario, 

        higienizante, poder bactericida,  fragrancia agradavel. 

        Registro no Ministerio   da   Saude.   Embalagem  caixa 

        contendo 01 (um) suporte e 01 (um) refil nao inferior a 

        30 gramas e  nao  superior a 50 gramas, contendo o nome 

        do fabricante, data de fabricacao e prazo de validade.  
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 00046  DESODORIZA DE ANBIENTE EM AEROZOL                   UNIDADE              40.00             7,200           288,00 

        Apresentação: Frasco de     360    ml.    Desodorizador 

        ambiental,aerosol,sem CFC. Essências suaves. Aplicação: 

        aromatizador ambiental.A embalagem     deverá    conter 

        externamente os dados  de  identificação,  procedência, 

        número do lote,   validade  e  número  de  registro  no 

        Ministério da Saúde                                     

 00050  ESPONJA EM ESPUMA                                   UNIDADE              50.00             0,600            30,00 

        Para limpeza, dimensoes  90  x 60 x 15 mm, com variação 

        de +/- 2  mm.  Embalgem  com  dados de identificação do 

        produto e marca do fabricante.                          

 00053  GARFO DESCARTÁVEIS                                  PACOTE               60.00             3,100           186,00 

        pacotes com 50 unidades.tamanho M                       

 00058  LENCINHO DE PAPEL                                   PACOTE               50.00             1,400            70,00 

        pacote com 100 unidade                                  

 00059  LIMPA ALUMINIO                                      UNIDADE              60.00             2,000           120,00 

        unidade de 500ml                                        

 00060  LIMPA VIDRO LÍQUIDO CONFORME NORMA ASTM D-1681      FRASCO               20.00             4,400            88,00 

        E inscrição na  DISAD.  Embalagem  plástica com 500 ml, 

        com dados de   identificação   do   produto,  marca  do 

        fabricante, data de fabricação e prazo de validade.     

 00065  PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES PICOTADA              ROLO                150.00             0,700           105,00 

        Em rolo, não  reciclado,  alta absorção, na cor branca, 

        dimensões de 10  cm x 30 m. A embalagem deverá conter a 

        marca do fabricante e dimensões.                        

 00069  SABÃO EM BARRA DE 200 G                             BARRA                30.00             5,600           168,00 

        Multi-uso, para limpeza  em geral, biodegradável, barra 

        de 200 g.   Embalagem  com  5  unidades,  com  nome  do 

        fabricante, data de  fabricação  e  prazo  de validade, 

        Registro no Ministério da Saúde.                        

 00078  VASSOURA PIAÇAVA                                    UNIDADE              10.00             7,000            70,00 

        comprimento total de 30 cm redonda em madeira.          

 00079  PRATO PLASTICO DESCARTAVEIS                         PACOTE               40.00             1,400            56,00 

        Pacote com maior quantida.                              

 

                                                                                   VALOR TOTAL R$        5.309,20 

  

  

Empresa: M. J.  DE AGUIAR MELO; C.N.P.J. nº 10.600.471/0001-94, estabelecida à AV BERNARDO SAYAO 438, CENTRO, Aurora 

do Pará PA, 

representada neste ato pelo Sr(a). MARIA JOSE DE AGUIAR MELO, C.P.F. nº 687.787.832-91.                                          

  

 ITEM   DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES                            UNIDADE         QUANTIDADE    VALOR UNITÁRIO      VALOR 

TOTAL 

 00002  ACÚCAR CRISTALIZADO COR BRANCA                      QUILO               150.00             3,170           475,50 

        Cana-de-acucar, na cor     branca.     Embalagem     em 

        polietileno, contendo dados    de    identificação   do 

        produto, marca do  fabricante,  data  de  fabricação  e 

        prazo de validade,  de  acordo com a Resolução 12/78 da 

        Comissão Nacional de  Normas e Padrões para Alimentos - 

        CNNPA                                                   

 00004  ÁGUA MINERAL COPO DESCARTÁVEL DE 200ML              CAIXA               120.00            12,000         1.440,00 

        Embalagem em copo   descartável   de   200  ml.  El  de 

        polipropileno de 200  ml. O produto deverá ter registro 

        no Ministério da  Saúde  e atender a Portaria 451/97 do 

        Ministério da Saúde  e  a  Resolução  12/78 da Comissão 

        Nacional de Normas  e  Padrões  para Alimentos - CNNPA. 

        Acondicinados em caixa protetora.                       

 00005  ÁGUA MINERAL NATURAL GARRAFÃO RETORNÁVEL 20L        GARRAFÃO            180.00             8,000         1.440,00 

        Embalagem em garrafão   retornável   de  20  litro,  em 

        plástico higiênico, com  protetor  na  parte superior e 

        lacre de segurança  personalizado  pelo  fabricante.  O 

        produto deverá ter  registro  no  Ministério da Saúde e 

        atender a Portaria  451/97  do  Ministério da Saúde e a 

        Resolução 12/78 da   Comissão   Nacional  de  Normas  e 

        Padrões para Alimentos - CNNPA.                         

 00007  BISCOITO DE CÔCO                                    PACOTE               80.00             2,100           168,00 

        Embalagem contendo no  mínimo  400 g, com identificação 

        do produto, marca  do  fabricante,  prazo de validade e 

        peso liquido, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. 

 00010  CAFÉ TORRADO E MOÍDO                                UNIDADE             130.00             5,030           653,90 

        Embalagem a vácuo de 250 gramas, de primeira qualidade, 

        com sêlo de   pureza   da   Associação   Brasileira  da 

        Industria do Café - ABIC. O produto deverá ter registro 

        no Ministério da  Saúde  e atender a Portaria 451/97 do 

        Ministerio da Saúde  e  a  Resolução  12/78 da Comissão 

        Nacional de Normas  e  Padrões  para Alimentos - CNNPA. 

        Embalagem contendo data   de   fabricação  e  prazo  de 

        validade.                                               

 00012  MANTEIGA COM SAL                                    UNIDADE              80.00            23,820         1.905,60 
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        De primeira qualidade.   Embalagem   com   500   g  com 

        identificação do produto, marca do fabricante, prazo de 

        validade e peso  líquido. O produto devera ter registro 

        no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde.  

 00013  MARGARINA VEGETAL 250 G                             POTE                 60.00             2,370           142,20 

        Embalagem: com identificação  do produto. identificação 

        de fabricante, data  de fabricação e validade de acordo 

        com a resolução  12/78  da  CNNPA. O produto deverá ter 

        registro no Ministério  da  Agricultura e/ou Ministério 

        da Saúde.                                               

 00014  PÃO DE LEITE                                        UNIDADE             350.00             0,500           175,00 

        Com no mínimo  50  g,  fabricado  com  matéria prima de 

        primeira qualidade, isentos    de    materia   terrosa, 

        parasitos e em   perfeito  estado  de  conservação,  de 

        acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA.                  

 00015  PÃO TIPO FRANCÊS 50G                                UNIDADE             350.00             0,500           175,00 

        Fabricado com matéria-prima   de   primeira  qualidade, 

        isentos de matéria  terrosa,  parasitos  e  em perfeito 

        estado de conservação,  de acordo com a Resolução 12/78 

        da CNNPA.                                               

 00016  POLPA DE FRUTA NATURAL SABOR ACEROLA                PACOTE               60.00             6,170           370,20 

        Pacote de 1  kg.Embalagem com identificação do produto, 

        marca do fabricante, prazo de validade e capacidade, de 

        acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. O produto deverá 

        ter registro no    Ministério   da   Agricultura   e/ou 

        Ministério da Saúde.                                    

 00017  POLPA DE FRUTA NATURAL SABOR CAJA                   PACOTE               60.00             6,170           370,20 

        Pacote de 1 kg. Embalagem com identificação do produto, 

        marca do fabricante, prazo de validade e capacidade, de 

        acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. O produto deverá 

        ter registro no    Ministério   da   Agricultura   e/ou 

        Ministério da Saúde.                                    

 00018  POLPA DE FRUTA NATURAL SABOR CAJU                   PACOTE               60.00             6,170           370,20 

        Pacote de 1 kg. Embalagem com identificação do produto, 

        marca do fabricante, prazo de validade e capacidade, de 

        acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. O produto deverá 

        ter registro no    Ministério   da   Agricultura   e/ou 

        Ministério da Saúde                                     

 00019  POLPA DE FRUTA NATURAL SABOR GOIABA                 PACOTE               60.00             6,170           370,20 

        Pacote de 1 kg. Embalagem com identificação do produto, 

        marca do fabricante, prazo de validade e capacidade, de 

        acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. O produto deverá 

        ter registro no    Ministério   da   Agricultura   e/ou 

        Ministério da Saúde.                                    

 00020  POLPA DE FRUTA NATURAL SABOR MARACUJÁ               PACOTE               60.00             6,170           370,20 

        Pacote de 1 kg. Embalagem com identificação do produto, 

        marca do fabricante, prazo de validade e capacidade, de 

        acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. O produto deverá 

        ter registro no    MinistÀrio   da   Agricultura   e/ou 

        Ministério da Saúde.                                    

 00021  ABACAXI                                             QUILO                40.00             5,000           200,00 

        De primeira, in  natura, apresentando grau de maturação 

        tal que lhe   permita   suportar   a   manipulação,   o 

        transporte e a  conservação em condições adequadas para 

        o consumo. Com   ausência  de  sujidades,  parasitos  e 

        larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA.       

 00022  BANANA                                              UNIDADE              80.00             0,820            65,60 

        da prata, de  primeira, in natura, apresentando grau de 

        maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o 

        transporte e a  conservação em condicões adequadas para 

        o consumo. Com   ausência  de  sujidades,  parasitos  e 

        larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA.       

 00023  MAÇÃ DE PRIMEIRA IN NATURA VERMELHA                 QUILO                80.00             8,600           688,00 

        Apresentando grau de  maturação  tal  que  lhe  permita 

        suportar a manipulação, o transporte e a conservação em 

        condições adequadas para  o  consumo.  Com  ausência de 

        sujidades, parasitos e   larvas,   de   acordo   com  a 

        Resolução 12/78 da CNNPA.                               

 00024  MAMÃO DE PRIMEIRA IN NATURA TIPO HAVAÍ              QUILO                80.00             3,500           280,00 

        Apresentando grau de  maturação  tal  que  lhe  permita 

        suportar a manipulação, o transporte e a conservação em 

        condições adequadas para  o  consumo.  Com  ausência de 

        sujidades, parasitos e   larvas,   de   acordo   com  a 

        Resolução 12/78 da CNNPA.                               

 00025  QUEIJO TIPO MUSSARELA                               QUILO                60.00            39,000         2.340,00 

        Fatiado, embalagem com  identificação do produto, marca 

        do fabricante, prazo  de  validade  e  peso  líquido. O 

        produto deverá ter    registro    no    Ministério   da 

        Agricultura e/ou Ministério da Saúde.                   

 00026  PRESUNTO DE CARNE DE AVE TIPO CHESTER FATIADO       QUILO                60.00            25,650         1.539,00 
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        Embalagem com identificação   do   produto,   marca  do 

        fabricante, prazo de validade e peso líquido, de acordo 

        com a Resolução  12/78 da CNNPA, o produto devera ter o 

        registro no Ministerio  da Agricultura e/ ou Ministério 

        da Saúde.                                               

 00027  UVA DE PRIMEIRA TIPO ITÁLIA                         QUILO                60.00            14,000           840,00 

        verde, in natura,  apresentando  grau  de maturação tal 

        que lhe permita  suportar a manipulação, o transporte e 

        a conservacao em  condições  adequadas  para o consumo. 

        Com ausência de   sujidades,  parasitos  e  larvas,  de 

        acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA.                  

 00028  MELANCIA DE PRIMEIRA IN NATURA                      QUILO                40.00             1,200            48,00 

        Apresentando grau de  maturação  tal  que  lhe  permita 

        suportar a manipulação, o transporte e a conservação em 

        condições adequadas para  o  consumo.  Com  ausência de 

        sujidades, parasitos e   larvas,   de   acordo   com  a 

        Resolução 12/78 da CNNPA.                               

 00032  ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO                            FRASCO               80.00             3,150           252,00 

        Graduação nao inferior   a   65   INPM,  na  forma      

        gel.                                                    

        Certificado INMETRO e Norma ABNT NBR 5991 e registro na 

        ANVISA. Embalagem: frasco  plástico  de 500 g, contendo 

        nome do fabricante,  data  de  fabricação  e  prazo  de 

        validade.                                               

 00034  BALDE PLÁSTICO, EM POLIETILENO, ALÇA EM AÇO ZINCAD  UNIDADE               4.00             8,000            32,00 

        O, CAPACIDADE 10 LITROS                            

        resistência a impacto,   paredes  e  fundo  reforçados, 

        reforço no encaixe   da   alça,  alça  em  aço  1010/20 

        zincado, capacidade 10 litros.                          

 00037  COADOR DE CAFÉ DE PANO                              UNIDADE              10.00             3,000            30,00 

        coador de pano de material tipo flanela, tamanho médio, 

        com cabo de arame-pvc                                   

 00038  COADOR PARA CAFÉ                                    UNIDADE              30.00             5,000           150,00 

        De pano, 100%  algodão,  na cor branca, dimensões 20 cm 

        (diametro) x 30  cm  (profundidade),  cabo com 16 cm de 

        comprimento, com variação de +/- 1 cm.                  

 00041  COPO PARA CAFÉ                                      CAIXA                10.00            59,520           595,20 

        Plástico, descartável, capacidade     50     ml,     em 

        poliestireno branco, não tóxico, com frisos e saliência 

        na borda, peso por 100 (cento) do copo deverá ser igual 

        ou superior a  72  gramas  e  de  acordo  com norma NBR 

        14.865. Embalagem: caixa  de papelão, onde os copos são 

        acondicionados em sacos   plásticos  com  100  unidades 

        cada, contendo nome do fabricante e quantidade.         

 00044  DESINFETANTE LÍQUIDO, A BASE DE EUCALIPTO           GARRAFÃO             50.00             3,220           161,00 

        DESINFETANTE líquido, a  base  de  eucalipto. Embalagem 

        com 20 l,o bactericida e germicida. Embalagem com 20 l, 

        com dados de   identificação   do   produto,  marca  do 

        fabricante, data de  fabricação,  prazo  de  validade e 

        registro no Ministério da Saúde.                        

 00047  DETERGENTE LÍQUIDO, CONCENTRADO, BIODEGRADÁVEL      FRASCO               30.00             1,370            41,10 

        DETERGENTE líquido, concentrado,  biodegradável, com no 

        mínimo 11% (onze  por  cento) do princípio ativo básico 

        do detergente. Registro   no   Ministério   da   Saúde. 

        Embalagem plástica de   500  ml,  contendo  o  nome  do 

        fabricante, data de fabricação e prazo de validade.     

 00048  ESPANADOR DE TETO                                   UNIDADE               2.00             7,570            15,14 

        espanador p/ teto, em fibra c/cabo de madeira           

 00049  ESPONJA DE LÃ DE AÇO                                PACOTE               20.00             1,600            32,00 

        APLICAÇÃO: Utilizado na   lavagem   de   utensílios,  o 

        material deverá ser    capaz    de   remover   resíduos 

        incrustados e atender  a  limpeza  em geral. REQUISITOS 

        GERAIS: Esponja de lã de aço carbono, de textura macia, 

        isenta de sinais  de  oxidação.  EMBALAGEM: As esponjas 

        deverão ser embaladas   em   sacos  plásticos  selados, 

        devendo constar da   embalagem   a   identificação   do 

        fabricante, o nome  do  produto, a data de fabricação e 

        prazo de validade  ou  apenas a data final de validade, 

        peso líquido, número  de  unidades e demais informações 

        exigidas pela legislação  em  vigor.  APRESENTAÇÃO:  As 

        embalagens plásticas serão  acondicionadas  em  volumes 

        (caixa, pacote ou   estojo),   com   até   20   (vinte) 

        embalagens, resistentes ao  armazenamento  e  dotado de 

        características próprias à   preservação  do  material, 

        onde deverá constar  a indicação quantitativa referente 

        ao número de  embalagens  e demais informações exigidas 

        pela legislação em  vigor.  PRAZO DE VALIDADE: Deverá o 

        produto manter suas  características inalteradas quando 

        abrigado em local  seco,  por  um  período mínimo de 12 

        (doze) meses a  partir da data de entrega. Caso o prazo 
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        de validade estabelecido  pelo  fabricante  do  produto 

        ultrapasse o mínimo   exigido,   prevalecerá  o  maior. 

        CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS: .                          

        comprimento:........................................ 90 

        a 120 mm;                   ú                  largura: 

        .............................................40 a       

         100mm. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS    ú    peso    líquido 

        total:................................................. 

        ...                                                     

 00051  FLANELA EM 100% ALGODÃO, DIMENSÕES DE 40 X 60CM     UNIDADE              20.00             1,780            35,60 

        Flanela em 100%  algodão,  para uso geral, dimensões de 

        40 x 60 cm, na cor amarela.                             

 00052  FLANELA EM 100% ALGODÃO, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 30 X  UNIDADE              20.00             1,870            37,40 

        50CM                                              

        Flanela em 100% algodão, bordas overloqueadas em linhas 

        de algodão, para  uso  geral, dimensçõs mínimas de 30 x 

        50 cm.                                                  

 00055  ISQUEIRO                                            UNIDADE              10.00             3,350            33,50 

        Corpo revestido em  plástico,  dimensão  7,5  cmm, peso 

        aproximadamente de 10   gramas,   com   acendedor,  gás 

        embutido, descartável.                                  

 00056  JARRA PARA ÁGUA                                     UNIDADE               5.00            10,350            51,75 

        Em plástico, com  alça  e  tampa, capacidade 02 litros, 

        resistente alto impacto.                                

 00057  JARRA PARA ÁGUA, EM VIDRO                           UNIDADE               2.00            16,920            33,84 

        Capacidade 02 litros.                                   

 00061  LUVA NITRÍLICA                                      PAR                  20.00             8,070           161,40 

        Cor verde, antiderrapante   na   palma   e  nos  dedos, 

        interior liso com   acabamento   clorinado,   espessura 

        0,56mm, comprimento 46cm,  punho longo, com resistência 

        química e mecânica, tamanho G. Embalagem lacrada com os 

        dados do fabricante contendo 1(um) par de luvas.        

 00062  PÁ PARA COLETAR LIXO                                UNIDADE               3.00             3,810            11,43 

        pá p/ coletar  lixo,  de plastico polietileno, com cabo 

        de madeira medindo 60 cm.                               

 00063  PANO DE CHÃO 65 X 40CM                              UNIDADE              30.00             2,620            78,60 

        Em algodão lavado,  tipo  saco,  para  limpeza,  na cor 

        branca, dimensões aproximadas 65 x 40 cm.               

 00064  PANO DE CHÃO 70 X 50CM                              UNIDADE              30.00             3,030            90,90 

        Tipo saco, 100%    algodão,    alvejado,   bordas   com 

        acabamento em overlock, dimensões 70 x 50 cm e peso 100 

        g, com variação  de  +/-  5%.  Etiqueta  com  dados  de 

        identificação do produto e marca do fabricante.         

 00066  PAPEL TOALHA EM ROLO                                ROLO                 40.00             3,500           140,00 

        Folha dupla, picotada,  dimensões  22,0  x 20,0 cm, com 

        variação de +/- 1 cm. Embalagem com 02 rolose +/- 1 cm. 

        Embalagem com 02  rolos,  contendo  +/- 60 toalhas cada 

        rolo, com dados  de identificação do produto e marca do 

        fabricante.                                             

 00067  RODO PARA PISO COM 2 (DUAS) BORRACHAS               UNIDADE               4.00             5,350            21,40 

        Cabo e base  em  madeira,  comprimento da base 600 mm e 

        cabo com 1,20  m. A borracha deve ultrapassar a base em 

        no mínimo 25 mm.                                        

 00068  SABÃO DE CÔCO A BASE DE ÓLEO DE CÔCO                PACOTE               40.00             3,630           145,20 

        Embalagem: pacote com  1 kg, contendo 5 tabletes de 200 

        g cada com  dados de identificação do produto, marca do 

        fabricante, data de  fabricação,  prazo  de  validade e 

        registro no Ministério da Saúde.                        

 00070  SABÃO EM PÓ SUPER CONCENTRADO COLORAÇÃO AZUL        CAIXA                40.00             3,320           132,80 

        Super concentrado, coloração   azul,  para  lavagem  de 

        roupas hospitalares, que   propicie   o  meio  alcalino 

        ideal. Embalagem com  mínimo  de  20  kg,  com dados de 

        identificação do produto,  marca do fabricante, data de 

        fabricação, prazo de  validade e registro no Ministério 

        da Saúde.                                               

 00071  SABONETE LÍQUIDO CREMOSO BACTERICIDA                LITRO                20.00             4,050            81,00 

        Fragrância agradável, para  saboneteiras  de banheiros. 

        Embalagem: com 01  litro, com dados do fabricante, data 

        de fabricação e   prazo   de  validade  e  registro  no 

        Ministério da Saúde.                                    

 00072  SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE LANCHE EM PLÁSTICO T  PACOTE               10.00             3,000            30,00 

        AMANHO 20 X 14CM                                   

        Espessura 003 mm,  tamanho  20  x 14cm, capacidade para 

        acondicionar 01 pão  de  hamburguer.  Embalagem: pacote 

        com 1000 unidades,  contendo a identificação do produto 

        como marca do fabricante.                               

 00073  SACO PLÁSTICO PARA LIXO CAPACIDADE NOMINAL PARA 15  PACOTE               50.00             2,080           104,00 

        LITROS                                            

        Para acondicionamento de      resíduos     domiciliares 

        (resíduos geral ou   misturado   ou   contaminado   não 
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        passível de separação),    classe    I,    em    resina 

        termoplástica virgem ou   reciclada,   largura  39  cm, 

        podendo variar +/-  1,0  cm,  altura  mínima  de 58 cm, 

        capacidade nominal para   15   litros,  na  cor  cinza. 

        Embalagem: pacote com  100 unidades. A embalagem deverá 

        informar a marca  do  fabricante,  dimensões  do  saco, 

        quantidade e os  dizeres  manter  fora  do  alcance  de 

        crianças, uso exclusivo para lixo e saco não adequado a 

        conteúdos perfurantes. O  produto deverá atender Normas 

        ABNT NBR 9191 sobretudo no que diz respeito aos métodos 

        de ensaio: condicionamento,   medidas,  resistência  ao 

        levantamento, resistência a queda livre, verificação da 

        estanqueidade, resistência de   filmes   a   perfuração 

        estática, determinação da   capacidade   volumétrica  e 

        verificação da transparência  e  a Resolução CONAMA 275 

        de 25/04/2001.                                          

 00074  SACO PLÁSTICO PARA LIXO CAPACIDADE NOMINAL PARA 20  PACOTE               20.00             8,530           170,60 

        0 LITROS                                           

        Para acondicionamento de   papel/papelão,   em   resina 

        termoplástica virgem ou   reciclada,  largura  105  cm, 

        podendo variar +/-  1,0 cm, altura mínima de 105 cm, na 

        cor azul. Embalagem:   pacote   com   100  unidades.  A 

        embalagem deverá informar   a   marca   do  fabricante, 

        dimensões do saco,  quantidade e os dizeres manter fora 

        do alcance de  crianças, uso exclusivo para lixo e saco 

        não adequado a  conteúdos perfurantes. O produto deverá 

        atender Normas ABNT  NBR  9191  sobretudo  no  que  diz 

        respeito aos métodos    de   ensaio:   condicionamento, 

        medidas, resistência ao   levantamento,  resistência  a 

        queda livre, verificação  da estanqueidade, resistência 

        de filmes a   perfuração   estática,   determinação  da 

        capacidade volumétrica e verificação da transparência e 

        a Resolução CONAMA 275 de 25/04/2001.                   

 00075  SACO PLÁSTICO PARA LIXO CAPACIDADE NOMINAL PARA 30  PACOTE               80.00             2,380           190,40 

        LITROS                                            

        Para acondicionamento de      resíduos     domiciliares 

        (resíduos geral ou   misturado   ou   contaminado   não 

        passível de separação),    classe    I,    em    resina 

        termoplástica virgem ou   reciclada,   largura  59  cm, 

        podendo variar +/-  1,0  cm,  altura  mínima  de 62 cm, 

        capacidade nominal para   30   litros,  na  cor  cinza. 

        Embalagem: pacote com  100 unidades. A embalagem deverá 

        informar a marca  do  fabricante,  dimensões  do  saco, 

        quantidade e os  dizeres  manter  fora  do  alcance  de 

        crianças, uso exclusivo para lixo e saco não adequado a 

        conteúdos perfurantes. O  produto deverá atender Normas 

        ABNT NBR 9191 sobretudo no que diz respeito aos métodos 

        de ensaio: condicionamento,   medidas,  resistência  ao 

        levantamento, resistência a queda livre, verificação da 

        estanqueidade, resistência de   filmes   a   perfuração 

        estática, determinação da   capacidade   volumétrica  e 

        verificação da transparência  e  a Resolução CONAMA 275 

        de 25/04/2001.                                          

 00076  SACO PLÁSTICO PARA LIXO CAPACIDADE NOMINAL PARA 50  PACOTE        80.00          3,530           282,40 

        LITROS                                            

        Para acondicionamento papel/papelão,   classe   I,   em 

        resina termoplástica virgem ou reciclada, largura de 63 

        cm, podendo variar  +/- 1,0 cm, altura mínima de 80 cm, 

        capacidade nominal para   50   litros,   na  cor  azul. 

        Embalagem: pacote com  100 unidades. A embalagem deverá 

        informar a marca  do  fabricante,  dimensões  do  saco, 

        quantidade e os  dizeres  manter  fora  do  alcance  de 

        crianças, uso exclusivo para lixo e saco não adequado a 

        conteúdos perfurantes. O  produto deverá atender Normas 

        ABNT NBR 9191 sobretudo no que diz respeito aos métodos 

        de ensaio: condicionamento,   medidas,  resistência  ao 

        levantamento, resistência a queda livre, verificação da 

        estanqueidade, resistência de   filmes   a   perfuração 

        estática, determinação da   capacidade   volumétrica  e 

        verificação da transparência  e  a Resolução CONAMA 275 

        de 25/04/2001.                                          

 00077  VASSOURA EM PÊLO                           UNIDADE              10.00             9,800            98,00 

        cabo e base   em  madeira,  sendo  a  base  retangular, 

        comprimento mínimo de  25 cm e altura mínima da base de 

        3,0 cm.                                                 

 

                                                                             VALOR TOTAL R$       17.665,46 

  

  

Empresa: NEX TEXTIL  ROUPAS  E  ACESSORIOS  LTDA; C.N.P.J. nº 36.782.020/0001-09representada neste ato pelo Sr(a). 
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MARIA EDUARDA 

FERREIRA TAVARES, C.P.F. nº 144.185.136-47.                                                                                      

  

 ITEM   DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES                            UNIDADE         QUANTIDADE    VALOR UNITÁRIO      VALOR 

TOTAL 

 00054  GUARDANAPO DE PANO                                  UNIDADE              30.00             5,770           173,10 

        pano de prato,  tecido  felpudo ou de algodão tipo saco 

        nas cores branco  ou  natural  embanhado  nas laterais, 

        absorvente,medindo aproximadamente 70  x 50 cm, lavável 

        e durável,liso ou estampado                             

 

                                                                             VALOR TOTAL R$          173,10 

  

 
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS 

 

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

 

Parágrafo primeiro: Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a CONTRATANTE não 

estará obrigada a adquirir os produtos citados 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, sendo, entretanto, assegurada ao beneficiário do registro, 

a preferência de fornecimento em igualdade de condições. 

 

Parágrafo segundo: A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços o fornecedor 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, ficando sujeito, inclusive, às penalidades legalmente cabíveis pelo descumprimento de 

quaisquer de suas cláusulas. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

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. 

 

Parágrafo primeiro: 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. 

 

Parágrafo segundo: 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. 

 

Parágrafo terceiro: As aquisições adicionais por outros órgãos ou entidades não poderão exceder, por órgão 

ou entidade, a cem por cento dos quantitativos registrados na presente Ata de Registro de Preços. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA 

 

O recebimento, o local e o prazo de entrega dos bens deverão ocorrer de acordo com as especificações contida 

na ordem de compra, não podendo ultrapassar o prazo de 15 (quinze) dias da expedição da mesma. 

 

Parágrafo Único: A empresa que não cumprir o prazo estipulado sofrerá as sanções previstas no item 27 do 

Edital em conformidade com a Lei 8.666/93 e suas alterações. 
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CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

 

O pagamento será efetuado mediante a entrega dos produtos acompanhados da fatura (nota fiscal), discriminada 

de acordo com a nota de empenho, após a conferência da quantidade e qualidade dos materiais por gestor a ser 

designado pela contratante. Observado o recebimento definitivo da Nota Fiscal emitida pela empresa com 

discriminação dos bens, juntamente com o Termo de Recebimento, será esta atestada e encaminhada à 

administração da entidade contratante para fins liquidação. 

 

Parágrafo Primeiro: O pagamento será creditado em favor do FORNECEDOR, por meio de ordem bancária 

ou cheque nominativo, o qual ocorrerá até 30 (trinta) dias corridos do recebimento definitivo dos materiais, após 

a aceitação e atesto nas Notas Fiscais/Faturas. 

 

Parágrafo Segundo: Será procedida consulta "em sítios oficiais" antes do pagamento a ser efetuado ao 

FORNECEDOR, para verificação da situação do mesmo, relativamente às condições exigidas na contratação, 

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

 

Parágrafo Terceiro: Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito 

existente na contratante em favor do FORNECEDOR. Caso a multa seja superior ao crédito eventualmente 

existente, a diferença será cobrada Administrativamente ou judicialmente, se necessário. 

 

Parágrafo Quarto: Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido 

de alguma forma para tanto, fica convencionada a taxa de atualização financeira devida pela contratante, entre 

a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento do fornecimento, mediante a aplicação da 

seguinte fórmula: 

 

 

EM=I x N x VP 

 

 

Onde: 

 

 

EM= Encargos Moratórios 

N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento. 

VP = Valor da parcela pertinente a ser paga; 

TX = percentual da Taxa anual = 6% 

I = Índice de compensação financeira, assim apurado: 

 

I = (TX/100) _ I=(6/100) _ I=0,00016438 

          365                365 

 

A compensação financeira prevista nesta condição será cobrada em Nota Fiscal/Fatura, após a ocorrência. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

 

A entrega dos produtos só estará caracterizada mediante solicitação do pedido do bem. 

 

O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a 

entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento. 
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CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES 

 

Pela inexecução total ou parcial do objeto do Pregão Presencial para Registro de Preços n° 01/2021, a 

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

sanções: 

 

I - Advertência, que será aplicada por meio de notificação via ofício, mediante contra-recibo do representante 

legal da contratada estabelecendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis para que a empresa licitante apresente 

justificativas para o atraso, que só serão aceitas mediante crivo da Administração; 

 

II - multa de 0,1% (zero vírgula um por cento) por dia de atraso pelo descumprimento das obrigações 

estabelecidas, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor dos produtos não entregues, recolhida no 

prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente; 

 

III - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do material não entregues, no caso de inexecução total ou 

parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial, 

sem embargo. de indenização dos prejuízos porventura causados ao contratante pela não execução parcial ou 

total do contrato. 

 

Parágrafo Primeiro - Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 

05 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e de ampla defesa, enquanto perdurar os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade, a licitante que convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, 

deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o 

retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto 

pactuado, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal. 

 

Parágrafo Segundo - As sanções previstas no inciso I e no parágrafo primeiro desta cláusula poderão ser 

aplicadas juntamente com as dos incisos “II” e “III”, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo 

processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

 

Parágrafo Terceiro - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, 

responderá a empresa fornecedora pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos devidos pela 

Administração ou, quando for o caso, cobrada judicialmente. 

 

Parágrafo Quarto - As penalidades serão obrigatoriamente registradas junto ao cadastro de fornecedores da 

entidade contratanteno, e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, 

sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

 

A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações obedecidas às disposições contidas no art. 65, da Lei nº 

8.666/1993. 

 

Parágrafo Primeiro: O preço registrado poderá ser revisto em face da eventual redução daqueles praticados no 

mercado, ou em razão de fato que eleve o custo dos bens registrados. 

 

Parágrafo Segundo: Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao 

preço praticado no mercado, o Contratante convocará o fornecedor, visando à negociação para redução de preços 
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e sua adequação ao praticado pelo mercado. 

 

Parágrafo Terceiro: Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido. 

 

Parágrafo Quarto: Na hipótese do parágrafo anterior, o Contratante convocará os demais fornecedores, visando 

igual oportunidade de negociação. 

 

Parágrafo Quinto: 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: 

 

I - 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; 

 

II - Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação. 

 

Parágrafo Sexto: Não havendo êxito nas negociações, o Contratante procederá à revogação da Ata de Registro 

de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.  

 

CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO 

DE PREÇOS 

 

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

técnicas, amostras, e quando couber embalagens e instruções, cabendo a verificação ao representante designado 

pela contratante. 

 

Parágrafo Primeiro: Os produtos deverão ser novos, assim considerados de primeiro uso, e deverão ser 

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

 

Parágrafo Segundo: Serão recebidos da seguinte forma: 

 

I - Provisoriamente, no ato de entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com 

as especificações constantes da proposta da empresa, marca, modelo e especificações técnicas. 

 

II - Definitivamente, após a verificação da qualidade, da quantidade dos produtos e sua conseqüente aceitação, 

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

o recebimento provisório. 

 

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: 

 

• 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, inexeqüível em função da elevação dos preços de mercado 

dos insumos que compõem o custo do material. 

 

• Por iniciativa do Ministério da Justiça, quando: 
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- 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. 

 

• 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. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DAS 

ORDENS DE COMPRA 

 

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

 

Parágrafo Único: A emissão das ordens de fornecimento, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial, será 

igualmente autorizada pelo órgão requisitante. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

 

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

superiores àqueles registrados, em função do direito de acréscimo de até 25% (vinte e cinco por cento) de acordo 

com o § 1º do art. 65, da Lei nº 8.666/93. 

 

Parágrafo Primeiro: Na hipótese prevista no item anterior, a contratação se dará pela ordem de registro e na 

razão dos respectivos limites de fornecimento registrados na Ata. 

 

Parágrafo Segundo: A supressão dos materiais registradas nesta Ata poderá ser total ou parcial, a critério da 

Administração, considerando-se o disposto no parágrafo 4º do artigo 15 da Lei nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS PREÇOS E ITENS DE FORNECIMENTO 

 

Os preços ofertados pela empresa classificada em primeiro lugar, signatária da presente Ata de Registro de 

Preços, constam do Encarte, que se constitui em anexo à presente Ata de Registro de Preços. 

 

Parágrafo Único: Os preços, expressos em Real (R$), serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) 

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

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR 

 

A empresa fornecedora compromete-se a cumprir as obrigações constantes no edital e contrato, sem prejuízo 

das decorrentes das normas, dos anexos e da natureza da atividade. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

São obrigações do CONTRATANTE, além das constantes no edital e do Contrato: 

 

Parágrafo Primeiro: Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais)/Fatura(s) da contratada, após a efetiva 

entrega dos materiais e emissão do Termo de Recebimento Definitivo; 

 

Parágrafo Segundo: Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por intermédio do fiscal especialmente 

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

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Integram esta Ata o Edital do Pregão Presencial para Registro de Preços nº  01/2021 e a proposta da empresa 

classificada em 1º lugar. 

 

Parágrafo Primeiro: Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com observância das disposições 

constantes das Leis nºs 8.666/93 e 10.520/2002  e demais normas aplicáveis. 

 

Parágrafo Segundo: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preço na imprensa oficial, condição 

indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Contratante. 

 

Parágrafo Terceiro: As questões decorrentes da utilização da presente Ata, que não possam ser dirimidas 

administrativamente, serão processadas e julgadas no foro da cidade de AURORA DO PARÁ, com exclusão de 

qualquer outro. 

 

E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, 

na presença das testemunhas que também o subscrevem. 

 

 AURORA DO PARÁ-PA, 13 de Dezembro de 2021 
 
 

 

MUNICÍPIO DE AURORA DO PARÁ 

C.N.P.J.  nº  34.689.489/0001-72 

CONTRATANTE 

 

 

 

M. J. DE AGUIAR MELO 

C.N.P.J. nº 10.600.471/0001-94 

CONTRATADO 

                                                                                 

                                                                                 

BOM BONS E DESCARTAVEIS EIRELI 

C.N.P.J. nº 01.580.769/0001-99 

CONTRATADO 

                                                                                 

                                                                                 

NEX TEXTIL ROUPAS E ACESSORIOS LTDA 

C.N.P.J. nº 36.782.020/0001-09 

CONTRATADO                               
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