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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2020-CMA 
 

 
A Câmara Municipal de Almeirim, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 

05.117.635/0001-97, situada na Travessa Vespasiano Martins de Souza, n º.  241 – Bairro: Centro – Fone: 

(93) 3737 - 1286 / (93) 3737 - 1408 – CEP 68.230-000 – Almeirim – Pará, representada neste ato por seu 

presidente, o Senhor VANDO LUIZ FERREIRA SANTOS, brasileiro, casado, Professor, RG: 4225188 – 

SSP/PA, CPF: 747.439.372-72, residente e domiciliado na cidade de Almeirim, Estado do Pará, com 

competência para assinar contratos, doravante denominado ÓRGÃO GERENCIADOR. 

 

J. V. DA S. LIMA-EPP, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ: 05.669.458/0001-51, Insc. 

Estadual: 15.243.211-6; situada na Rua Lameira Bitencourt, nº. 1600 Bairro Palhal, CEP: 68.230-000, 

Almeirim, Estado do Pará. Telefone: (93) 3737 1302 Celular: (93) 98108 0923 E-mail: jvdaslima@hotmail.com, 

neste ato representada pelo seu proprietário o Senhor: JOÃO VALDENEI DA SILVA LIMA; RG:3197457 – 

SSP/PA, CPF: 579 656 682-20 residente no mesmo endereço, doravante denominada COMPROMITENTE 

FORNECEDOR; 

 
Resolvem firmar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, de acordo com o resultado do Pregão 
Presencial (SRP) N.º 002/2020-CPL/CMA, PROCESSO ADM. Nº 007012020 - CPL/CMA, sob o regime de 

compras pelo sistema de Registro de Preços para a futura e eventual aquisição parcelada de MATERIAL 
PERMANENTE,  para atender as necessidades da Câmara Municipal de Almeirim/PA. 
 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO. 

Constitui objeto dessa Ata de Registro de Preço a contratação de empresa para fornecimento parcelado 

MATERIAL PERMANENTE,  para atender as necessidades da Câmara Municipal de Almeirim/PA, conforme 
as especificações, detalhamentos e quantitativos fixados no ANEXO I – Termo de Referência, parte integrante 
deste Contrato.  
 
Todos os materiais e serviços a serem contratados devem obedecer rigorosamente às seguintes 
especificações básicas:  
 

MATERIAL PERMANENTE  

ÍTEM Especificação do Produto Marca Unidade Quant 
P. Unit. P. Total 

Consolidado Consolidado 

1 

Micro Computador completo (mouse, teclado e caixa 
de som), configuração: processador core i7, sistema 
operacional Windows 10, gravadora de DVD, com leitor de 
cartões, kit multimidia, HD 01Tb, memoria de8Gb, monitor 
de 14" polegadas LCD. 

Positivo Unidade 5 4.120,00 20.600,00 

2 

Notebook, com sistema operacional Windows 10, 
barramento 2.4Ghz, tela de LED HD antirreflexiva entre 
14", memoria RAM 8Gb, HD 1Tb, conexão Bluetooth, 
wireless, Vga, HDMI, memori card e RJ45, gravador de 
DVD-RW, teclado ABTN2, bivolt. 

Acer Unidade 2 4.080,00 8.160,00 

3 
Impressora Multifuncional, Ecotank, jato de tinta, 
colorida 

Epson Unidade 2 1.845,00 3.690,00 

mailto:jvdaslima@hotmail.com
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4 

Impressora Multifuncional Laser, monocromatica, 
2ppm, 3 em 1, com rede e duplex automatica para 
impressão, digitalização e copia, ciclo mensal 30.000 
paginas. 

HP Unidade 3 3.280,00 9.840,00 

5 Nobreak , minimo de 1000VA, bivolt. Intelbras Unidade 5 1.100,00 5.500,00 

6 HD externo de 1 Tb. Toshiba Unidade 4 550,00 2.200,00 

7 
Cadeira Giratoria para Escritorio (sem apoio para os 
braços) 

Plasmetal Unidade 15 350,00 5.250,00 

8 
Cadeira Giratoria para Escritorio (com apoio para os 
braços) 

Plasmetal Unidade 15 465,00 6.975,00 

9 
Cadeira Giratoria Escritório Presidente (com apoio 
para os braços), revestida em couro PU 

Plasmetal Unidade 15 849,00 12.735,00 

10 
Jogo de Mesas e Cadeiras (com braço), em plastico 
resistente, cor branca ou vinho, jogo com 01 mesa e 04 
cadeiras. 

Antare Unidade 30 350,00 10.500,00 

11 Cadeira Longarina, com 03 lugares, com estofado. Plasmetal Unidade 30 690,00 20.700,00 

12 Central de Ar Condiconado tipo Split, com 9.000BTUs Elgin Unidade 10 1.900,00 19.000,00 

13 Central de Ar Condiconado tipo Split, com 12.000BTUs Elgin Unidade 8 2.100,00 16.800,00 

14 Central de Ar Condiconado tipo Split, com 18.000BTUs Elgin Unidade 4 3.550,00 14.200,00 

15 Central de Ar Condiconado tipo Split, com 24.000BTUs Elgin Unidade 4 4.150,00 16.600,00 

16 
Fogão de piso, 04 queimadores, com forno Capacidade 
média: 51 L, Alimentação GLP, acendedores elétricos 
preto 110V/220V: 

Esmaltec Unidade 2 650,00 1.300,00 

17 
Fogão de piso, 05 queimadores, com forno Capacidade 
média: 95 L, Alimentação GLP, acendedores elétricos 
preto 110V/220V: 

Esmaltec Unidade 2 850,00 1.700,00 

18 
Geladeira Comum 01 ou 02 portas, capacidade 240L a 
334L, 110v/220v 

Esmaltec Unidade 4 2.085,00 8.340,00 

19 
Freezer Horizontal 01 Porta, capacidade mínima 220 
Litros, 110v/220v 

Esmaltec Unidade 2 2.520,00 5.040,00 

20 
Freezer Horizontal 02 Portas, capacidade mínima 400 
Litros, 110v/220v 

Esmaltec Unidade 2 3.300,00 6.600,00 

21 Frigobar, capacidade minima 67L, 110v/220v Midea Unidade 8 1.250,00 10.000,00 

22 
TV LED, resolução Full Hd ou 4K, tamanho de: 39'' a 
43'' 

Panasonic Unidade 6 2.050,00 12.300,00 

23 TV LED, resolução Full Hd ou 4K, tamanho de: 32'' AOC Unidade 4 1.645,00 6.580,00 

 Soma Total =>  R$ 224.610,00 

O fornecimento dos produtos, cujo preço ora registramos, será solicitado através de pedido formal da C.M.A. 

Nos preços expressos estão inclusos todos os custos, despesas, encargos, taxas, tributos e contribuições 
que incidam diretamente ou indiretamente sobre os materiais cotados. 
 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

2.1. A especificação do material a ser fornecido e do serviço a serem efetuados foram elaborados de modo a 
que se venha boa qualidade, a custos justos; 
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2.2. Não serão aceitos materiais e serviços cuja quantidade e qualidade não estejam rigorosamente de acordo 
com as especificações do Edital e da Proposta de Preços; 

2.3. Somente serão recebidos e aceitos os materiais e serviços que forem aprovados pela Diretoria 

Administrativa/Manutenção deste Tribunal, e cujas especificações confiram com aquelas constantes no 
Termo de Referência e das Propostas de Preços; 

2.4. Esta Ata de Registro de preços não constitui crédito a favor da CONTRATADA, e não garante a aquisição 

das unidades registradas pela CONTRATANTE, serve apenas de previsão orçamentária e para amortização 

das aquisições dos produtos a serem adquiridos durante a vigência da Ata de Registro de Preços de acordo 

com a exclusiva necessidade e conveniência da CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

3.1.Responsabilizar-se integralmente pelo objeto contratado, nas quantidades e padrões estabelecidos, vindo 
a responder pelos danos causados diretamente a CMA ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, nos 
termos da legislação vigente, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou 
acompanhamento pelo órgão interessado, conforme determina o art. 70 da Lei nº 8.666/1993; 

3.2.Efetuar fornecimento dentro das especificações e/ou condições constantes da proposta vencedora, bem 
como do edital e seus anexos; 

3.3.Assumir todos os possíveis danos, tanto físicos, quanto materiais, causados ao Tribunal e/ou terceiros, 
advindos de imperícia, negligência, imprudência ou desrespeito às normas de segurança, quando da 
execução dos trabalhos de fornecimento; 

3.4. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE, obrigando-se a atender, 
de imediato, todas as reclamações a respeito da qualidade do fornecimento; 

3.5.Prestar os serviços contratados com características exigidas no Edital da licitação e de acordo com a 
legislação vigente pertinente, sendo vedadas soluções alternativas para consecução do objeto, ressalvadas 
as hipóteses de expressa anuência por parte da administração; 

3.6.Prestar garantia, durante os prazos indicados neste Termo de Referência, para os materiais ou serviços 
que vierem a apresentar defeitos, conforme prazos definidos neste Edital, sem qualquer ônus para o 
CONTRATANTE; 

3.7.Submeter seus empregados aos regulamentos de segurança e disciplina instituídos pelo 
CONTRATANTE, durante o tempo de permanência nas dependências da CMA; 

3.8.Apresentar documento de fornecimento em 02 (duas) vias, uma das quais será devolvida com recibo do 
responsável pelo recebimento e servirá de subsídio para emissão do documento de cobrança mensal; 

3.9. Apresentar documento de cobrança com o valor correspondente ao fornecimento do mês de referência, 
até o 5ª dia útil do mês subsequente, contendo nele próprio ou em documento adjacente a discriminação dos 
materiais ou serviços e ou acessórios entregues naquele período, agrupando os quantitativos de acordo com 
cada Solicitação de Fornecimento ocorrida; 

3.10.Manter todos os equipamentos, os materiais, a mão de obra, o transporte e tudo o mais necessário à fiel 
execução do objeto licitado; 

3.11.Garantir a proteção e segurança das pessoas envolvidas direta ou indiretamente na entrega do objeto 
licitado; 

3.12. Comunicar por escrito ao CONTRATANTE, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os 
esclarecimentos que julgar necessário; 
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3.13.Arcar com despesa decorrente de qualquer infração, seja qual for, desde que praticada por seus 
empregados quando da entrega dos produtos; 

3.14. Não empregar menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como a não 
empregar menores de 16 anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos; 

3.15. Manter durante toda a execução deste objeto, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo de contratação, conforme inciso XIII, 
art. 55, da Lei nº 8.666/1993; 

3.15.1.Na hipótese do inadimplemento do subitem anterior, a CONTRATADA será notificada, no prazo 
definido pela CMA, para regularizar a situação, sob pena de rescisão da contratação (Arts. 78, inciso I da Lei 
nº 8.666/1993), além das penalidades previstas no Edital, no Termo de Referência, no Instrumento Contratual 
e na legislação pertinente. 

3.16. Manter sempre atualizados os seus dados cadastrais, alteração da constituição social ou do estatuto, 
conforme o caso, principalmente em caso de modificação de endereço, sob pena de infração contratual; 

3.17. Atender prontamente todas as solicitações do CONTRATANTE previstas no Termo de Referência e 
Edital da licitação; 

3.18. Disponibilizar a CMA, número de telefone e e-mail ou outra facilidade para recebimento de abertura de 
chamados durante 07 (sete) dias por semana, durante 24 (vinte e quatro) horas por dia; 

3.19.Cumprir com as demais obrigações constantes no Edital, no Termo de Referência e no Instrumento 
Contratual; 

3.20. Receber pelo fornecimento/serviços realizados mediante apresentação da respectiva nota fiscal. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

4.1. da fiscalização: 

a).Acompanhar, fiscalizar e avaliar a prestação dos serviços, pronunciando-se acerca de seu atendimento às 
especificações deste Termo de Referência; 

b) Notificar, por escrito, à CONTRATADA, quaisquer irregularidades relacionadas ao fornecimento ou à 
prestação da assistência técnica; 

c) Permitir o livre acesso ao pessoal técnico autorizado pela CONTRATADA, devidamente identificado, ao 
qual deverá ser facilitado o desempenho de suas funções, respeitadas as normas de segurança vigentes; 

d).Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA; 

e). Cumprir com as demais obrigações constantes no Edital, neste Termo de Referência e outras previstas 
no Instrumento Contratual; 

4.2. do faturamento: 

4.2.1.A CONTRATADA deverá emitir nota fiscal/fatura em moeda nacional (real), correspondente ao 
fornecimento dos materiais. 

a) A nota fiscal/fatura deverá constar: 

a.1) Necessariamente: a razão social e o endereço completo da CAMARA MUNICIPAL DE ALMEIRIM – CMA, 
a descrição detalhada, os valores unitários e totais do produto; 

a.2) Preferencialmente: a identificação do número do processo licitatório que deu origem à contratação, 
número da Ata de Registro de Preços e o número do Pedido de Compra. 

4.2.2 A CONTRATANTE terá 05 (cinco) dias úteis, a contar da apresentação da nota fiscal/fatura, para aceitá-
la ou rejeitá-la. 
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4.2.3. A nota fiscal/fatura não aprovada será devolvida para as correções necessárias, com as informações 
que motivaram a sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento, a partir da data de sua reapresentação 
com as correções. 

4.2.4. A devolução da nota fiscal/fatura não aprovada, em hipótese alguma servirá de pretexto para que a 
CONTRATADA interrompa o fornecimento dos produtos. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DO PAGAMENTO: 

5.1. Em conformidade com o disposto no art. 7º inciso 2º do Decreto nº 7.892 de 23 de janeiro de 2013, a 
dotação será indicada somente antes da formalização do contrato;  

5.2. O pagamento será realizado pela CMA através de crédito em qualquer Agência Bancária, de sua escolha, 
da seguinte forma: 

5.3. O pagamento dar-se-á em até 15 (quinze) dias após a entrega dos materiais, mediante apresentação da 
nota fiscal referente ao objeto licitado, após atestada pelo setor competente; 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA EXECUÇÃO DO MATERIAL E DOS SERVIÇOS: 

6.1. A CONTRATADA deverá fornecer os materiais ou serviços, no prazo máximo de 02 (dois) dias a contar 
da data da abertura do chamado pelo CONTRATANTE, mediante entrega no endereço:  Travessa 
Vespasiano Martins de Souza, nº 241, Bairro Centro - CEP: 68.230-000– Almeirim/PA, no horário das 08:00 
às 14:00 horas, de 2ª a 6ª feira; 

6.2. A CONTRATADA deverá prestar os serviços, no endereço Travessa Vespasiano Martins de Souza, nº 
241, Bairro Centro - CEP: 68.230-000– Almeirim/PA, no horário das 08:00 às 14:00 horas, de 2ª a 6ª feira, no 
prazo máximo de 01(um) dia a contar da data da abertura do chamado pelo CONTRATANTE, no horário das 
08:00 às 14:00 horas, de 2ª a 6ª feira, 

6.3.Os casos emergenciais deverão ser atendidos imediatamente após o chamado, não ultrapassando 4 
(quatro) horas; 

6.4. Uma vez executado o serviço, o CONTRATADO deverá apresentar recibo com o custo unitário e total, 
para futura conferência da Nota Fiscal correspondente a todos os serviços executados no mês; 

6.5. Em caso de necessidade de substituição da peças, a CONTRATADA cederá o bem à CONTRATANTE, 
a qual fará a retirada no endereço da CONTRATADA, bem como somente providenciará a substituição das 
peças somente após apresentação prévia de orçamento das peças a serem substituídas e serviços a serem 
executados, e a execução dos serviços somente serão autorizados após aprovação, sem ônus a contratada 
caso o orçamento não seja aprovado, prevalecendo os prazos estabelecidos nesta Cláusula. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES: 

7.1. Nos termos do artigo 7º da Lei 10.520/2002, a licitante que, convocada dentro do prazo de validade da 
sua proposta, não celebrar o instrumento contratual, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa 
exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar 
ou fraudar na execução do instrumento contratual ficará impedida de licitar e contratar com a Administração 
Pública Municipal de Almeirim pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das penalidades previstas nos 
artigos 86 e 87 e 88 da Lei n° 8.666/93. 

7.2. Nos termos do art. 87 da Lei n° 8.666/93, pela inexecução total ou parcial do objeto deste Edital, a licitante, 
garantida a prévia defesa, ficará sujeita às seguintes sanções: 
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7.2.1 Pelo atraso na entrega do(s) produto(s): multa moratória equivalente a 1% (um por cento) do valor do 
Pedido de Compra, por dia de atraso, admitindo-se no máximo 10 (dez) dias de atraso, após o que poderá 
ser caracterizada a inexecução total do objeto, a critério da contratante. 

7.2.2. Pela inexecução total ou parcial: multa indenizatória de até 20% (vinte e por cento) do valor global do 
Pedido de Compra, sem prejuízo da cobrança da multa moratória prevista no item 7.2.1, a critério da 
Contratante.  

7.2.2.1. A multa indenizatória decorrente de configuração de inexecução parcial ou total do objeto poderá ser 
cumulada com as demais penalidades previstas em lei ou no presente Edital, uma vez que possuem caráter 
de sanção administrativa. 

7.2.2.2. A multa indenizatória prevista não exime a LICITANTE/CONTRATADO da reparação de eventuais 
perdas e danos que seu ato punível venha a acarretar à CONTRATANTE. 

7.2.3. A configuração da inexecução total ou parcial ensejará, a critério da Contratante, a sua rescisão, com 
as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento, nos termos do artigo 77 da Lei 8.666/93; 

7.2.4. Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 05 (cinco) anos, nos 
termos do artigo 7º da Lei nº 10.520, de 17 de Julho de 2002; 

7.3. Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido, será automaticamente descontado do preço 
a que a contratada vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 01% (um por cento) ao mês, ou quando 
for o caso, cobrado judicialmente. 

7.4. A cobrança das multas previstas em lei e no presente Edital não exclui o direito da CMA de requerer 
eventuais indenizações pelos danos causados pela empresa Contratada em decorrência da presente 
contratação, desde que devidamente comprovados e garantida a ampla defesa da Contratada. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

8.1. A quantidade indicada no Termo de Referência, Anexo I do Edital, trata-se de estimativa, não gerando 
obrigação por parte deste Órgão em adquirir todo o quantitativo; 

8.2. A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos de até 25% (vinte 
e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, nos termos do art. 65, § 1º, da Lei nº. 8.666/93, salvo 
a exceção prevista no § 2º do referido artigo; 

8.3. O preço registrado poderá ser revisto nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 
8.666/93, em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o 
custo dos serviços registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos 
fornecedores. 

8.4. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado 
no mercado, o órgão gerenciador deverá: 

a) Convocar o fornecedor visando à negociação de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado nos 
termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666/93, quando cabível, para rever o preço 
registrado em razão da superveniência de fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências 
incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda em caso de força maior, caso 
fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.; 

b) Caso inviável ou frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a 
comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, sem aplicação da penalidade se confirmada a 
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; 

c) Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação, quando cabível, observada 
a ordem de classificação original do certame. 
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CLÁUSULA NONA – DA VIGÊNCIA DA ATA E DA ADESÃO. 

9.1. A presente Ata de Registro de Preços tem vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua 
assinatura. 

9.2. Nos termos do disposto no Edital item 17 do Pregão Presencial (SRP) N.º 002/2020-CPL/CMA, não será 
admitida a adesão a esta Ata de Registro de Preços. 

9.3. Fica declarado que o preço registrado na presente ata é válido pelo prazo de 12 (doze) meses, contados 
da data de sua assinatura, sendo certo que nesse período a contratada se obriga a executar nas estritas 
condições do edital do pregão e de seus anexos o(s) objeto(s) aqui discriminado(s). 

Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada 
pelas partes. 
 

Almeirim/PA, 31 de março de 2020. 
 

 
 
 
 

CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE ALMEIRIM 
VANDO LUIZ FERREIRA SANTOS 

PRESIDENTE 
CONTRATANTE 

 
 
 
 
 

JOÃO VALDENEI DA SILVA LIMA 
Proprietário 

J. V. DA S. LIMA-EPP - CNPJ: 05.669.458/0001-51 
CONTRATADA 
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