
Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ITUPIRANGA

Prefeitura Municipal de Itupiranga

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº PE9/2021-028PMI
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 202110244

Aos dezenove  dia(s) do mês de julho de dois mil e vinte e um, o Município de ITUPIRANGA, 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° PE9/2021-028PMI,   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

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO (SRP) PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 
ESPORTIVOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
CULTURA, JUV.ESPORTE E LAZER, FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E FUNDO MUNICIPAL 
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Ata de Registro de Preços, celebrada entre o Município de ITUPIRANGA  e as Empresas cujos preços estão a seguir 
registrados , em face à realização da licitação na modalidade PREGÃO Nº PE9/2021-028PMI.

Empresa: CARLOS CEZAR VIEIRA JUNIOR 00823255298; C.N.P.J. nº 31.911.796/0001-68, estabelecida à rua cameta n 4, jardim sao fran,

Tucuruí PA, representada neste ato pelo Sr(a). CARLOS CEZAR VIEIRA JUNIOR, C.P.F. nº 008.232.552-98.                            

 ITEM   DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES                            UNIDADE         QUANTIDADE    VALOR UNITÁRIO      VALOR TOTAL

 00004  Kit Badminton 2 Raquetes + 3 Petecas + Raqueteira   KIT                  50.00           120,000         6.000,00

        Descrição O kit é composto por 2 raquetes, 3 petecas de

        nylon e 1  bolsa  de  armazenamento. Dimensões: Kit com

        07x21x68 cm Gênero:  Unissex Contém: 1 Kit Badminton c/

        2 Raquetes, 3   Petecas  e  1  Bolsa  de  armazenamento

        Composição: Confeccionados em alumínio e nylon         

 00005  Luva para Goleiro adulto para futebol de campo com  PAR                  70.00            50,000         3.500,00

        palma 100% em latex                              

        Palma em Látex  3,5mm  de  Látex 3,0mm de Espuma Dorso:

        3,0mm de Látex  Sintético  4,0mm  de  Espuma de Memória

        Fechamento de Punho Tradicional                        

 00006  Luva para goleiro infantil - futebol de campo       PAR                  35.00            50,000         1.750,00

        Outras características Material   da   palma:  BORRACHA

        ANTIDERRAPANTE Material do dorso: SINTÉTICO Gênero: Sem

        gênero Corte de luva: Flat Com espinhas: Não           

 00007  Kit Escada + Corda +10 Pratos +10 Cones P/ Treinam  KIT                 170.00           140,000        23.800,00

        ento Funcional                                    

        O Kit Contém:  -  10  Cones  Demarcatórios  de  16 Cm (

        COLORIDOS SEM FUROS-CORES SORTIDAS) - 10 Chapéus Chinês

        Demarcatórios ( COLORIDOS-CORES SORTIDAS) - 01 Corda de

        Pular Profissional Natural Fitness 2,85m - 01 Escada de

        Agilidade- Degraus em   Nylon   Descrição   dos  cones:

        Dimensões: 16,3 x  14,5  x  19  cm  (C  x  L  x A) Peso

        aproximado: 250 gramas  cada  CoLORIDOS-CORES SORTIDAS)

        Descrição dos chapéus:  Dimensões: 19 x 19 x 5 (C x L x
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        A) Peso aproximado:  30  gramas  Cor: ( COLORIDOS-CORES

        SORTIDAS) Descrição corda  de  pular  profissional Pvc:

        outros: Possui regulagem  de  tamanho Itens inclusos: 1

        Corda de Pular  Material : PVC Tamanho: Aproximadamente

        2,75 metros Descrição  da Escada: Dimensões: 300 x 50 x

        0,2 cm (C x L x A) Peso aproximado: 300 gramas         

 00009  Bola Beach Soccer oficial tamanho 68/69             UNIDADE              60.00            95,000         5.700,00

        Peso: 410-440g Circunferência: 68-70 cm 10-12 Lbs Miolo

        substituível e lubrificado  Garantia  contra defeito de

        fabricação                                             

 00013  Bola De Basquete Oficial 7.5                        UNIDADE              70.00           270,000        18.900,00

        Tamanho da bola   78  Outras  características  Tipo  de

        campo: Quadra Material  da  bola:  Borracha Inclui aro:

        Não Peso: 650 g                                        

 00014  Bola de futebol de campo - oficial tamanho 68/70 c  UNIDADE             370.00           100,000        37.000,00

        m                                                 

        Tipo: Campo Composição:  PU  Peso do Produto: 410 - 450

        gr Costura: Com  Costura  Circunferência:  68  -  70 cm

        Garantia do Fabricante:  Contra  defeito  de fabricação

        camara airbility matrizada, confeccionada em microfibra

        miolo slip system removivel e lubrificado              

 00015  Bola de futebol society                             UNIDADE             190.00           135,000        25.650,00

        ESPECIFICAÇÕES: Circunferência: 66  - 69 cm Peso: 420 -

        450 g. Material:  PU.  Construção: Termotec. Sistema de

        Forro: Termofixo. Camada  interna: Neogel. Capsula SIS.

        Adicionais: Dupla colagem.                             

 00016  Bola De Futsal Termotec Oficial Fifa Cbfs           UNIDADE             210.00           139,000        29.190,00

        Características *Composição: 100%  Poliuretano Laminado

        *Circunferência: 63 -  65 cm *Costura: Não *Tecnologia:

        Termotec *Miolo: Slip  System  removível  e lubrificado

        *Peso Aproximado: 420 - 440g                           

 00017  Bola de Futevôlei Oficial                           UNIDADE              50.00           135,000         6.750,00

        Laminado: PU super    soft    Peso:   425   -   440   g

        Circunferência: 68 -  69 cm. Gomos: 32 Construção: Ulta

        fusion Câmara: 6D  Sistema  de  forro: Termofixo Camada

        interna: Evacel Miolo:    Cápsula   sis   Garantia   do

        Fabricante: Contra defeito de fabricação               

 00019  Colete simples , com logotipo da secretaria e Pref  UNIDADE             500.00            18,000         9.000,00

        eitura de Itupiranga                              

        Estampado na frente  e costa de aproximadamente 20x20cm

        ou 15x15 cm.                                           

 00021  KIT UNIFORME PARA ARBITRO - CAMISA + CALÇÃO + MEIÃ  KIT                  35.00           180,000         6.300,00

        O                                                 

        Gênero: Masculino Manga:   Curta   Composição   :  100%

        Poliéster TIPO DRY  FIT,  COM  LOGOTIPO DA SECRETARIA E

        PREFEITURA DE ITUPIRANGA ESTAMPADO NA FRENTE E COSTA NO

        TAMANHO APROXIMADAMENTE DE 20X20 CM OU 15X15 CM.       

 00022  REDE PARA ARO DE BASQUETE - MEDIDA OFICIAL          PAR                  30.00            24,000           720,00

        ESPECIFICAÇÕES: COM DIÂMETRO  ENTRE  450  A  457  mm  E

        COMPRIMENTO ENTRE 400  E  450 MM, CONFECCIONADA EM FIOS

        DE POLIETILENO(NYLON) DE  4,0  MM, COM MALHA DE 7,0X7,0

        CM                                                     

 00023  Rede Badminton Oficial Malha 2cm X 2cm              UNIDADE              35.00           200,000         7.000,00

        Largura: 70 cm Comprimento: 6.1 m Material da rede: fio

        100% poliamida torcido,Faixa  em  PVC Material do cabo:

        Cabo aço plastificado É kit: Não                       

 00027  Rede para Futsal                                    PAR                  90.00           235,000        21.150,00

        confeccionada em polietileno   (nylon)   de   filamento

        continuo 4.0 mm,  malha  10  x  10  cm,  na cor branca,

        medindo entre 3,00  e 3,20 m de comprimento por 2,0 m a

        2,20 m de  altura  com  fundo  de  1,0  m  a  1,50 m de

        profundidade na parte inferior                         

 00028  Rede de Vôlei Oficial 1,00x10,00                    UNIDADE              40.00           100,000         4.000,00

        Fio 5,00mm de Polietileno 100% virgem de alta densidade

        com tratamento UV.  Com  4  Faixas  em Lonas de 1.8mm e

        costura dupla, resistentes   ao   sol,  chuva  e  ações

        climáticas. Faixa Superior  com 7 cm . Faixa inferior e
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        laterais com 5   cm.   Revestimento  interno  passante.

        Malhas 10x10 cm.  Tamanho  Oficial 1,00 x 10,00 metros.

        REDE DE VÔLEI  PROFISSIONAL CONFECCIONADA DE ACORDO COM

        CBV.                                                   

 00029  MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO - TAM: 4,5 cm de Bronze  UNIDADE           1,400.00             5,500         7.700,00

 00030  MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO - TAM: 4,5 cm de Ouro    UNIDADE           1,400.00             5,500         7.700,00

 00031  MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO - TAM: 4,5 cm de Prata   UNIDADE           1,400.00             5,500         7.700,00

 00038  Caixa Termica tipo cooler 40 lts com alça           UNIDADE              35.00           200,000         7.000,00

        (recipiente termoplástico)nas cores verde e vermelho   

 00039  GARRAFA TÉRMICA 5 LTS (tipo botijão)                UNIDADE              60.00           140,000         8.400,00

 00045  Escada de Agilidade de Nylon para treinamento func  UNIDADE             110.00            50,000         5.500,00

        ional                                             

                                                                                           VALOR TOTAL R$      250.410,00

Empresa: R DA S COSTA E MENDONCA COMERCIO DE TECIDOS LTDA; C.N.P.J. nº 12.591.019/0001-39, estabelecida à AV ANTONIO MAIA, 1064,

VELHA MARABA, Marabá PA, representada neste ato pelo Sr(a). RODRIGO DA SILVA COSTA, C.P.F. nº 014.209.641-51.                   

 ITEM   DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES                            UNIDADE         QUANTIDADE    VALOR UNITÁRIO      VALOR TOTAL

 00001  APITO CLASSIC DE ALTO IMPACTO, POTÊNCIA SONORA - 1  UNIDADE             200.00            32,920         6.584,00

        15 DB                                             

        Ele atinge 115 decibéis de potência, podendo ser ouvido

        em longa distância.  Pode  ser  utilizado  para os mais

        diversos esportes, como   futebol,  basquete  e  muitos

        outros.                                                

 00003  Bomba De Encher Bolas Dupla Ação                    UNIDADE              90.00            42,000         3.780,00

        Descrição Com base  resistente,  conta  com  o  recurso

        Double Action, que    permite   enchimento   nos   dois

        sentidos. Versátil e   de   fácil  manuseio,  acompanha

        mangueira e duas  agulhas.  Tudo  para contribuir com o

        jogo dos boleiros,   independente   da   modalidade   a

        Tecnologia Double Action,  que  permite  enchimento nos

        dois sentidos, com   muito   menos  força  ao  bombear.

        Acompanha mangueira e duas agulhas em liga de zinco com

        tampa de borracha.  Mangueira  de  ar  em  borracha com

        Nylon e liga  de  Composição  do  tubo: policarbonato /

        haste: acrilato nitrílica  butadieno estireno / fechos:

        acrilato nitrílica butadieno estireno.                 

 00008  Tatame Tapete Eva 1x1 10mm 100x100x1cm 1m2          PEÇA                400.00            81,780        32.712,00

        Modelo EVA - DE ENCAIXE Quantidade de peças 1 Altura da

        peça 100 cm Largura da peça 100 cm Espessura 1 cm      

 00010  Bola De Handebol H1l Pvc C/ Costura                 UNIDADE              70.00            98,000         6.860,00

        Outras características Material  da  bola:  PU  Tipo de

        costura: Custura Material   da   câmara:   Borracha   É

        antiderrapante: Sim                                    

 00011  Bola de Handebol H2l Pro S/c Oficial                UNIDADE              70.00           131,800         9.226,00

        Outras características Material  da  bola:  PVC Tipo de

        costura: Costurada à  máquina Material da câmara: Butil

        É antiderrapante: Sim Peso: -375 g                     

 00012  Bola de Handebol H3l                                UNIDADE              70.00           145,900        10.213,00

        Outras características Material  da  bola:  PU  Tipo de

        costura: Costurada à  mão  Material  da câmara: Butil É

        antiderrapante: Não Peso: 475 g                        

 00018  Bola De Vôlei Oficial 7.0 tamanho de 65 a 76 cm     UNIDADE              60.00           105,500         6.330,00

        Características Principais Peso:   260-280   Gomos:  16

        Câmara: AIRBILITY Material:  PU  Miolo:  SLIP  SYSTEM -

        REMOVÍVEL E LUBRIFICADO                                

 00020  Jogo de uniforme infantil de Futebol de campo       KIT                  70.00         1.166,980        81.688,60

        Especificações: Camisa +  Calçao  +  meião  Contendo 22

        unidades, sendo 20  linha  e 02 goleiro Tamanho Infatil

        (8 a 15 anos), com detalhes em cor, 100% poliester tipo

        dry fit com  logotipo  da  secretaria  e  Prefeitura de

        Itupiranga estampado na     frente     e    costa    de

        aproximadamente 20x20 cm ou 15x15 cm.                  

 00024  Rede Para Proteção De Campos/quadras 1un 4m X 10m   PEÇA                 60.00           346,810        20.808,60

        Rede Para Proteção  de  Campos  e  Quadras  De  Futebol
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        DESCRIÇÃO TÉCNICA: Material  de Polietileno 100% virgem

        de alta densidade  Contém  proteção  UV Durabilidade em

        condições normais de  uso  de  5  a  6  anos exposto ao

        tempo. Malha: 15    centímetros    Altura:   4   metros

        Comprimento: 10 metros  Corda:  Polietileno 2 mm Contém

        PROTEÇÃO UV ACOMPANHA CORDAS PARA INSTALAÇÃO.          

 00025  Rede de Futebol de Campo Oficial - Fio 4mm - Seda   PAR                 100.00           454,460        45.446,00

        - 2,50 X 7,50 (01 Par)                            

        Tipo de rede  Campo Altura x Comprimento x Profundidade

        2.5 cm x  7.5 cm x 2 m Outras características Material:

        Seda Espessura da malha: 4 mm Padrão da rede: Losangos 

 00026  Rede De Futebol Society em medidas oficiais         PAR                  60.00           313,770        18.826,20

        Especificações: Confeccionada em   nylon  de  filamento

        continuo de 4,0  mm, com nós, malha de aproxidamente 16

        cm x 16   cm  ,  na  cor  branca,  medindo  5,20  m  de

        comprimento por 2,30  m de altura e profundidade de 1,5

        m.                                                     

 00040  MACA DOBRAVEL CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO E TELA   UNIDADE              20.00           789,000        15.780,00

        DE FIO NYLON 2000                                 

        REVESTIDO EM PVC,      NAS      SEGUINTES     DIMENSÕES

        (0,75X0,64X0,87 M - AxLxC)                             

 00041  Bolsa de Primeiros Socorros                         UNIDADE              20.00           128,000         2.560,00

        Especificações: Abertura Total         com        Zíper

        Compartilhamento: Bolso interno grande e arredondado em

        tela, bolso externo   e  internopequeno  em  tela  peso

        aproximadamente: 136 gramas  dimensões do produto (Ax L

        xP):16x20x8 cm                                         

 00042  Jogo de tabuleiro de Xadrez Dobravel 34 pçs - tama  UNIDADE             110.00            58,000         6.380,00

        nho 29-29 cm                                      

        contendo 34 peças  Gravura delicada, superfície polida,

        lisa e sem  rebarbas.  Tinta  de  água,  cor  brilhante

        anti-desbotamento. Design de  caixa de madeira dobrável

        portátil, fácil de  carregar e jogar, evitando a perda.

        Este conjunto de  peças de xadrez é feito de madeira de

        alta qualidade, e  a  parte  inferior das peças tem uma

        almofada de veludo resistente a riscos.                

 00044  Fita de Marcação Recreativa para quadra de Beach S  METRO             1,000.00             8,400         8.400,00

        occer                                             

 00046  Disco  de Treinamentos( prato demarcatório, chapéu  UNIDADE             250.00             5,600         1.400,00

        chines ou pratinho)                              

 00047  Cones Esportivos Furo De Treino Funcional           UNIDADE             200.00             7,800         1.560,00

        Dimensões do produto:   Altura:  38cm  Com  Furos:  Sim

        Largura da base: 21cm                                  

                                                                                           VALOR TOTAL R$      278.554,40

Empresa: SPORT MANIA  COMERCIO,  LOCACOES E SERVICOS EIRELI; C.N.P.J. nº 13.721.423/0001-42, estabelecida à Q FOLHA 28 QUADRA 00

,20 LOJA B, NOVA MARABA, Marabá PA, representada neste ato pelo Sr(a). DORINALDO ARAUJO DE SOUSA, C.P.F. nº 689.704.392-34.     

 ITEM   DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES                            UNIDADE         QUANTIDADE    VALOR UNITÁRIO      VALOR TOTAL

 00002  Cronometro Progressivo Digital C/ Alarme, Hora E D  UNIDADE              90.00           113,500        10.215,00

        ata                                               

        Descrição Leve e  Resistente,  Com  Alarme,  e Cordão O

        Cronômetro Digital é  leve  e  resistente.  Ideal  para

        qualquer tipo de   esporte  como  natação,  corrida  ou

        ciclismo, ele vem  com  alarme,  relógio  e calendário,

        além de um  cordão  para pendurar no pescoço, que deixa

        suas mãos livres enquando nao o utiliza, e o cronômetro

        acessível quando necessário.                           

 00032  Troféu grande                                       UNIDADE             280.00           135,000        37.800,00

        Especificações:. Com base     em     Polimeros    cones

        metalizados em forma  de pirâmide, estatueta metalizada

        a escolher, plaqueta em latão para gravação, tamanho 65

        a 75 cm                                                

 00033  Troféu Médio                                        UNIDADE             280.00            70,000        19.600,00

        Especificações:. Com base     em     Polimeros    cones
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        metalizados em forma  de pirâmide, estatueta metalizada

        a escolher, plaqueta em latão para gravação, tamanho 40

        a 50 cm                                                

 00034  Troféu Pequeno                                      UNIDADE             300.00            39,000        11.700,00

        Especificações:. Com base     em     Polimeros    cones

        metalizados em forma  de pirâmide, estatueta metalizada

        a escolher, plaqueta em latão para gravação, tamanho 20

        a 30 cm.                                               

 00035  Medalha esportiva em Metal no relevo frente e vers  UNIDADE             400.00             9,500         3.800,00

        o                                                 

        Com Banhos: dourado,  niqueledo e bronzeado, esmaltadas

        e com fita  de  gorgorão  sublimada  de  5-7  cm  9aréa

        adesivadas) a 3 cores.                                 

 00036  Chuteira de Campo                                   PAR                 100.00            80,000         8.000,00

        Descriminação: Trava alta  ,  trava tipo fixa, trava em

        material poliuretano termoplástico, cadarço asimetrico,

        solado em PVA, pslmilha EVA, tamanhos Variados.        

 00037  Chuteira socyte                                     PAR                 100.00            80,000         8.000,00

        Descrição : Trava  Baixa,  Trava  tipo  fixa,  trava em

        materialpoliuretano termoplastico, cadarço assimetrico,

        solado em PVA, palmilha em Eva, Tamanhos variados.     

 00043  Mesa de Tênis de Mesa ping pong Olimpic             UNIDADE              40.00           850,000        34.000,00

        comprimento 2,74m largura - 1,52 m                     

 00048  Jogo de Uniforme adulto de futebol de campo         KIT                  75.00         1.120,000        84.000,00

        Especificações: Camisa +  Calçao  +  meião  Contendo 22

        unidades, sendo 20  linha  e  02 goleiro Tamanho Grande

        adulto, com detalhes  em  cor,  100% poliester tipo dry

        fit com logotipo   da   secretaria   e   Prefeitura  de

        Itupiranga estampado na     frente     e    costa    de

        aproximadamente 20x20 cm ou 15x15 cm.                  

                                                                                           VALOR TOTAL R$      217.115,00

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.
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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.

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 
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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.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES

Pela inexecução total ou parcial do objeto do Pregão Presencial para Registro de Preços n° PE9/2021-028PMI, 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;
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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 
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.
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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.
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 Por iniciativa do Ministério da Justiça, 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.

 Automaticamente:

- por decurso de prazo de vigência da Ata;
- quando não restarem fornecedores registrados;
Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a contratan te 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, 
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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.

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  PE9/2021-028PMI 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 ITUPIRANGA, 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.

 ITUPIRANGA-PA, 28 de Julho de 2021

MUNICÍPIO DE ITUPIRANGA
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C.N.P.J.  nº  05.077.102/0001-29
CONTRATANTE

R DA S COSTA E MENDONCA COMERCIO DE TECIDOS LTDA
C.N.P.J. nº 12.591.019/0001-39

CONTRATADO
                                                                                
                                                                                

SPORT MANIA COMERCIO, LOCACOES E SERVICOS EIRELI
C.N.P.J. nº 13.721.423/0001-42

CONTRATADO
                                                                                
                                                                                

CARLOS CEZAR VIEIRA JUNIOR 00823255298
C.N.P.J. nº 31.911.796/0001-68

CONTRATADO
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