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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20210927-01-ARP-PMVN  

 
 
Pregão Presencial:  N° 9/2021-003-SRP-PP-PMVN 
 
ORGÃO GERENCIADOR: Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré/PMVN. 
 
ÓRGÃOS PARTICIPANTES: Fundo Municipal de Educação, Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de 
Meio Ambiente e Fundo Municipal de Assistência Social. 
 
O Município de Vigia de Nazaré /PA, CNPJ 05.351.606/0001-95, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE 

VIGIA DE NAZARÉ/PA denominada ÓRGAO GERENCIADOR, sediada na Rua  Rua Noêmia Belém, s/n, 

Bairro: Centro, Vigia de Nazaré -Pará, CEP 68.780-000, representada por seu titular, Exmo. Sr. JOB XAVIER 

PALHETA JUNIOR Prefeito Municipal, brasileiro, RG 3272648 PC/Pa e CPF 513.439.912-34, residente e do-

miciliado nesta cidade de Vigia de Nazaré, e através das  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, gestora 

dos recursos oriundo do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, com CNPJ-MF nº 11.672.396/0001-30, com sede 

na Avenida Barão de Guajará, s/nº, Castanheira, Vigia/PA, neste ato representado por seu titular, Exma. Sra. 

PATRÍCIA DO SOCORRO SOEIRO FEITOSA, Secretaria Municipal de Saúde, brasileira, casada, residente e 

domiciliada em Vigia de Nazaré/PA, portadora do CPF nº. 632.794.872-34; SECRETARIA MUNICIPAL DE 

TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, gestora dos recursos oriundo do FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO 

E ASSISTÊNCIA SOCIAL, com CNPJ-MF nº 18.649.097/0001-23, com sede na Rua São Sebastião, 212 – 

bairro Arapiranga  - Vigia de Nazaré-Pa, CEP: 68.780-000, neste ato representado por seu titular, Exma. Sra. 

MARIANE DO SOCORRO MORAES PEREIRA, Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, brasi-

leira, residente e domiciliada em Vigia de Nazaré/PA, portadora do CPF nº 015.487.152-47; SECRETARIA 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, gestora dos recursos oriundo do FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, com 

CNPJ-MF nº 29.517.467/0001-85, com sede na Rua José Augusto Correa, s/nº - Centro- Vigia de Nazaré Pa-

rá, CEP: 68.780-000, neste ato representado por seu titular, Exma. Sra. JOSICLÉA BARATA PINHEIRO PA-

LHETA, Secretaria Municipal de Educação, brasileira, casada, residente e domiciliada em Vigia de Naza-

ré/PA, portadora do CPF nº. 697.267.102-78 e SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, gestora dos 

recursos oriundo do FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, com CNPJ-MF nº 28.283.978/0001-27, com 

sede na PA 412, Av. Dr. Marcionilo,  s/nº - Siqueira- Vigia de Nazaré Pará - CEP: 68.780-000, neste ato re-

presentado por seu titular, Exma. Sra. ANA RITA BARROS ALMEIDA, Secretaria Municipal de Meio Ambien-

te, brasileira, residente e domiciliada em Vigia de Nazaré/PA, portadora do CPF nº. 369.918.292-15, e consi-

derando o julgamento da licitação na modalidade de PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS, sob o N° 

9/2021-003-SRP-PP-PMVN, na forma PRESENCIAL, RESOLVE REGISTRAR OS PREÇOS das Empresas 

indicadas e qualificadas nesta ATA, de acordo com as classificações por ela (s) alcançadas e nas quantida-

des cotadas, atendendo as condições previstas no Edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na 

Lei Federal nº 10.520/2002, Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto nº 7.892, de 

23 de janeiro de 2013, em conformidade com as disposições a seguir:  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1. A presente Ata tem por objeto Registro de preços para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA-

DA PARA FUTURA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA 

ATENDER AS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE VIGIA DE NAZARÉ-PA. 
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CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO 

2.1. Ficam registrados os preços definidos na tabela abaixo, e nele estão inclusos todas as espécies de tribu-

tos, diretos e indiretos, encargos sociais, seguros, fretes, material, mão-de-obra e quaisquer despesas ineren-

tes ao fornecimento.  

2.2. Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses decor-

rentes e devidamente comprovadas das situações previstas na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 

8.666/1993 ou de redução dos preços praticados no mercado.  

2.3. Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 

8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo 

licitatório. 

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

órgão gerenciador convocará o (s) licitante (s) para negociarem a redução dos preços aos valores praticados 

pelo mercado.  

2.5.  O (s) licitante (s) vencedor (es) que não aceitar (em) reduzir seus preços aos valores praticados pelo 

mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.  

2.6. A ordem de classificação do licitante vencedor que aceitar reduzir seus preços aos valores de mercado 

observará a classificação original.   

2.7. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o (s) licitante (s) vencedor (es)  

não puder (em) cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:  

 I – Liberar o (s) fornecedor (es) vencedor (es) do certame do compromisso assumido, caso a comuni-

cação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a vera-

cidade dos motivos e comprovantes apresentados; e  

 II - Convocar os demais licitantes para assegurar igual oportunidade de negociação.  

2.7. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar contratações que deles poderão 

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

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

do registro a preferência de serviço em igualdade de condições. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS QUANTITATIVOS E LIMITES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

3.1. Os quantitativos referente as adesões à ata de registro de preços não poderão exceder, na totalidade, ao 

dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos 

participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem.  

 

a) BOM BONS E DESCARTÁVEIS EIRELI, CNPJ Nº 01.580.769/0001-99, sediada no Beco da Piedade, 
nº 32, Reduto, Belém/Pa – CEP 66.053-220. 

Item Descrição do Produto Unid. Quant. 
V.  Unit. 

registrado 
V.  Total  

registrado 

1 Note book i5; 15,6''; 8GB; 256SSD; Nvidia 2GB Unid. 37 R$ 7.100,00  R$     262.700,00  

2 Note book i5; 15,6''; 8GB; 256SSD; Nvidia 2GB Unid. 13 R$ 7.100,00  R$       92.300,00  

14 

NO BREAK 1400va bi VOLT - 06 (seis) tomadas NBR 14136 protegidas na falta de ener-
gia. Estabilizador interno correção precisa mesmo em redes sobrecarregadas com 11 
estágios de regulação. Porta USB. Proteções: Filtro de linha contra distúrbios na rede 
elétrica. Proteção contra sobrecarga, curto-circuito e sobre temperatura. Proteção contra 
descarga total das baterias. Al imentação: Tensão de entrada : Bivolt (115 v/220 v) Auto-
mática. Tensão de saída: 115 v. Dados Técnicos: Potência nominal : no-break com 
1200VA. Fator de potência: 0,5. Faixa de regulação em modo rede: 89 v até 260 v. Faixa 
de operação em modo rede: 80 v até 266 v. Rendimento: > 95% com rede e >85% com 
inversor. Regulação de saída do inversor: < +/-2% com carga linear. Tempo de acionamen-
to do inversor: 0,8ms. Tempo de carga da bateria interna (até 80%): 8 horas. Forma de 
onda inversora: Senoidal pura. Bateria selada Ch umbo-Ácido livre de manutenção a prova 

Unid. 90 R$ 900,00  R$       81.000,00  
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de vazamento: Autonomia 40 minutos. Frequência de saída do inversor (+/-1%): 60 Hz. 
Regulação em modo rede (atende NBR 14373): Powerlook - battery save (auto desliga-
mento). 

15 

NO BREAK 1400va bi VOLT - 06 (seis) tomadas NBR 14136 protegidas na falta de ener-
gia. Estabilizador interno correção precisa mesmo em redes sobrecarregadas com 11 
estágios de regulação. Porta USB. Proteções: Filtro de linha contra distúrbios na rede 
elétrica. Proteção contra sobrecarga, curto-circuito e sobre temperatura. Proteção contra 
descarga total das baterias. Al imentação: Tensão de entrada : Bivolt (115 v/220 v) Auto-
mática. Tensão de saída: 115 v. Dados Técnicos: Potência nominal : no-break com 
1200VA. Fator de potência: 0,5. Faixa de regulação em modo rede: 89 v até 260 v. Faixa 
de operação em modo rede: 80 v até 266 v. Rendimento: > 95% com rede e >85% com 
inversor. Regulação de saída do inversor: < +/-2% com carga linear. Tempo de acionamen-
to do inversor: 0,8ms. Tempo de carga da bateria interna (até 80%): 8 horas. Forma de 
onda inversora: Senoidal pura . Bateria selada Ch umbo-Ácido livre de manutenção a 
prova de vazamento: Autonomia 40 minutos. Frequência de saída do inversor (+/-1%): 60 
Hz. Regulação em modo rede (atende NBR 14373): Powerlook - battery save (auto desli-
gamento). 

Unid. 30 R$ 900,00  R$       27.000,00  

35 
Cabo para impressora usb 2.0 am /bm. Comprimento 3 metros. Taxa de transferência de 
dados até 480mbps. Cor preta. Ponta a: us macho a, ponta b: usb macho b. Plug & play 

Unid. 80 R$ 32,00  R$         2.560,00  

VALOR TOTAL  R$     465.560,00  

 
b)  NEO BRS COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA - CNPJ Nº 07.041.480/0001-88, sediada na 

Passagem Nossa Senhora Aparecida, nº 164, Castanheira, Belém/Pa – CEP 66.645-455. 

Item Descrição do Produto Unid. Quant. 
V.  Unit. re-

gistrado 
V.  Total  

registrado 

9 

IMPRESSORA MULTFUNCIONAL , LASER, COM ALTO VOLUME DE IMPRESSÃO, 
CARTUCHO DE TONER ALTO RENDIMENTO (8.000) PAGINAS, COM IMPRESSÃO 
RAPIDAS E VELOCIDADE DE CÓPIA ATÉ 42ppm E UMA CAPACIDADE DE PAPEL DE 
250 FLS NA BANDEIJA OPCIONAL PARA AUMENTAR A CAPACIDADE PARA 1.340 
FOLHAS 

Unid. 38 R$ 4.099,00  R$  155.762,00  

10 

IMPRESSORA MULTFUNCIONAL , LASER, COM ALTO VOLUME DE IMPRESSÃO, 
CARTUCHO DE TONER ALTO RENDIMENTO (8.000) PAGINAS, COM IMPRESSÃO 
RAPIDAS E VELOCIDADE DE CÓPIA ATÉ 42ppm E UMA CAPACIDADE DE PAPEL DE 
250 FLS NA BANDEIJA OPCIONAL PARA AUMENTAR A CAPACIDADE PARA 1.340 
FOLHAS 

Unid. 13 R$ 4.099,00  R$     53.287,00  

17 

HD 1TB SATA li 32MB, interface: sata Ili, capacidade: 1TB, velocidade de rotação: 
7200rpm, cache: 32mb, ciclo de carga/descarga : 300.000, tempo médio de leitura:< 0,6ms, 
tempo médio graduado:< 0,8ms, choque operacional (leitura): 70g; 2ms, choque não ope-
racional : 350g; 2ms, modo de leitura: 25dBa (media), modo de busca: 26 dBa (média). 

Unid. 100 R$ 639,00  R$     63.900,00  

18 Mouse óptico USB, cabo mínimo de 3m, cor preto. Unid. 210 R$ 19,00  R$       3.990,00  

19 
Teclado para computador turbo, layout: ABNT2, com f[9 USB 2.0 de 1,8m, dispensa o uso 
de software, quantidade de teclas: 119, Und.; 65 requisitos do sistema todas as versões do 
Windows. 

Unid. 80 R$ 41,00  R$       3.280,00  

24 
PEN DRIVE CAPACIDADE 8 GB - INTERFACE DE COMUNICAÇÃO: USB 3.1- SUPORTE 
AOS SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS XP, VISTA, 7, 8 E 10, MAC OS 10+ E LI-
NUX. GARANTIA NO MÍNIMO 01 ANO 

Unid. 200 R$ 36,00  R$       7.200,00  

25 
PEN DRIVE CAPACIDADE 16 GB - INTERFACE DE COMUNICAÇÃO: USB 3.1- SUPOR-
TE AOS SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS XP, VISTA, 7, 8 E 10, MAC OS 10+ E 
LINUX. GARANTIA NO MÍNIMO 01 ANO. 

Unid. 200 R$ 45,00  R$       9.000,00  

26 
PEN DRIVE CAPACIDADE 32 GB – INTERFACE DE COMUNICAÇÃO: USB 3.1- SUPOR-
TE AOS SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS XP, VISTA,7, 8 E 10, MAC OS 10+ E 
LINUX GARANTIA NO MÍNIMO 01 ANO 

Unid. 200 R$ 53,50  R$     10.700,00  

28 
Projetor multimídia, voltagem: bivolt v, quantidade entrada rgb: 1 un, quantidade entradas 
vídeo: mínimo 2 un, tipo zoom: 11, controle remoto, tipo: portátil, luminosidade mínima: 
3.000 lúmens, tipo projeção: frontal traseiro, resolução: 800 x 600 (svga) 

Unid. 16 R$ 5.805,00  R$     92.880,00  

29 
Projetor multimídia, voltagem: bivolt v, quantidade entrada rgb: 1 un, quantidade entradas 
vídeo: mínimo 2 un, tipo zoom: 11, controle remoto, tipo: portátil, luminosidade mínima: 
3.000 lúmens, tipo projeção: frontal traseiro, resolução: 800 x 600 (svga) 

Unid. 9 R$ 5.805,00  R$     52.245,00  

30 Cabo Rede Cat6 24 AWG, 100% COBRE, COR: CINZA Unid. 60 R$ 1.039,00  R$     62.340,00  

31 Cabo Rede Cat6 24 AWG, 100% COBRE, COR: CINZA Unid. 20 R$ 1.039,00  R$     20.780,00  

34 
Cabo de força preto tripolar, tamanho 3m, tipo pp de 3 vias x 0,75 mm². Corrente suportada 
10 a. Voltagem máxima suporteada 250 v ac. Espessura do pino: 4,00mm. Produto de 
acordo com novo padrão brasileiro de tomadas abnt e certificado pelo inmetro 

Unid. 80 R$ 13,00  R$       1.040,00  

36 

GPS portátil com recursos completos com bússola de três eixos e câmera integrada tela 
colorida de 2,6 pol legível sob a luz solar; câmera de 5 mp com foco automático e marcas 
geográficas automáticas; mapa base global integrado com relevo sombreado; antena de 
gps helix quádrupla de alta sensibilidade para uma recepção inigualável; bússola de três 
eixos com altímetro barométrico; compatível com birdseye satellite imagery, mapas perso-

Unid. 5 R$ 6.969,00  R$     34.845,00  
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nalizados da garmin e navegação por imagens. dimensões aproximadas da unidade, 
LXAXP 2,4" x 6,3" x 1,4" (6,1 x 16,0 x 3,6 cm); tamanho do visor, lxa 1,6" x 2,2" (4,1 x 5,6 
cm); 2,6" diag (6,6 cm); resolução do visor, lxa 160 x 240 pixels; tipo de visor tft colorido 
com 65.000 cores; bateria: 2 baterias aa nimh (inclusas); duração da bateria: 16 horas (2 
baterias aa); à prova d'água; receptor de alta sensibilidade; interface compatível com usb 
de alta velocidade e NMEA 0183 mapas e memória: mapa base: sim mapas pré-
carregados: não capacidade de incluir mapas: sim memória interna: 3,5 gb aceita cartões 
de dados cartão microsd™ (não incluso) paradas/favoritos/localizações: 2000 rotas: 200 
registro de trajeto: 10.000 pontos, 200 trajetos salvos funcionalidades e vantagens: rotea-
mento automático (roteamento em estradas curva a curva) sim (com mapeamento opcional 
para estradas pormenorizadas) bússola eletrônica - sim (compensação de inclinação, 3 
eixos) tela sensível ao toque - não altímetro barométrico – sim câmera – sim (5 megapixels 
com foco automático; geomarcação automática) pode ser facilmente usado para GEOCA-
CHING – sim (sem papel) compatível com mapas personalizados - sim navegação por 
imagens (navega nas fotos geomarcadas) - sim calendário de caça/pesca - sim informa-
ções sobre o sol e a lua - sim tabelas de marés - sim (com BLUECHART opcional) cálculos 
de área – sim pois personalizados transferência unidade a unidade visualizador de ima-
gens itens inclusos: •presilha para mosquetão •2 baterias nimh aa •carregador de bateria 
•cabo usb •manual de início rápido garantia mínima de 01 ano com assistência técnica no 
Pará 

37 

DECIBELIMETRO (características: normas: ansi 1,4, iec804, iec60651 tipo2 e iec61672- 
1:2002, display: lcd de 4 dígitos com barra gráfica, escala: 30 a 130 db, dividida em 5 
faixas. 130 a 138 db com indicação de overload. precisão: ±1,5 db, resolução: 0,1 db, 
medição: spl, leq, sel, splmax, splmin, ph (peak hold), l05, l10, l50, l90, l95, tempo de medi-
ção programável em até 24 horas, microfone de eletreto destacável, ponderação de fre-
quência: a e c, ponderação de tempo: fast, slow e impulse (impulso), integra tempo real 
com calendário, frequência: 31,5 a 8000 hz, saída de alarme: 5vdc, saída ac/dc: 2vac (em 
escala completa do alcance) / 10 mvdc/db, calibração: através do calibrador acústico ex-
terno (opcional), interface: usb, sistema operacional: xp, vista, seven, 8 e 10 (32 e 64 bits), 
memória: até 32000 dados, cartão de memória micro sd de 4gb, alimentação: 4 pilhas “aa” 
de 1,5v, consumo: aprox. 20 ma, temperatura de operação: -10 a 50°c, umidade de opera-
ção: 30 a 90%u.r., efeito da temperatura: 

Unid. 20 R$ 2.498,00  R$     49.960,00  

38 

Tela de projeção, com as seguintes características: tripé com unidade 1,00 ajuste de altura 
por gatilho de acionamento suave, com altura de até 280cm; tela medindo 180x180 cm; 
alça anatômica para transporte estojo em alumínio; tecido MATT WHITE acetinado branco 
com verso preto; garantia: 1 ano ou superior 

Unid. 25 R$ 850,00  R$     21.250,00  

VALOR TOTAL  R$  642.459,00  

 
c)  B Y B ENGENHARIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ Nº 40.140.016/0001-14, sediada na 

Rua Juscelino Kubtschek, s/n, Marituba/Pa – CEP 67.200-000 

Item Descrição do Produto Unid. Quant. 
V.  Unit. 

registrado 
V.  Total  

registrado 

3 
Computador Fácil Completo Intel Core i3 2.93 Ghz 4GB DDR3 HD 500GB Monitor 15" Tecla-
do e Mouse 

Unid. 120 R$ 2.735,00 R$ 328.200,00 

4 
Computador Fácil Completo Intel Core i3 2.93 Ghz 4GB DDR3 HD 500GB Monitor 15" Tecla-
do e Mouse 

Unid. 40 R$ 2.735,00 R$ 109.400,00 

5 
Monitor de LED, 18.5 polegadas, HDMI/VGA, brilho 200.0, controle manual com botão Liga / 
Desliga, voltagem: bivolt. 

Unid. 60 R$ 1.047,00 R$ 62.820,00 

6 
Monitor de LED, 18.5 polegadas, HDMI/VGA, brilho 200.0, controle manual com botão Liga / 
Desliga, voltagem: bivolt. 

Unid. 20 R$ 1.047,00 R$ 20.940,00 

7 
Monitor LCD Widescreen, LED, 23.6 polegadas, resolução 1920x1080 60 Hz (Full HD), brilho 
250 cd/m2, voltagem: bivolt, controle manual com botão de liga/desliga. 

Unid. 60 R$ 1.425,00 R$ 85.500,00 

8 
Monitor LCD Widescreen, LED, 23.6 polegadas, resolução 1920x1080 60 Hz (Full HD), brilho 
250 cd/m2, voltagem: bivolt, controle manual com botão de liga/desliga 

Unid. 20 R$ 1.425,00 R$ 28.500,00 

16 Caixa de som para pc/notebook, potência mínima 3 w, bivolt, cor preto Unid. 30 R$ 67,00 R$ 2.010,00 

20 TINTA EPSON 664, colorido, 2 mi Unid. 600 R$ 115,00 R$ 69.000,00 

21 TINTA EPSON 664, preto, 2 mi. Unid. 600 R$ 100,00 R$ 60.000,00 

22 
REFIL de toner, original ou similar, ref. TN2340, para impressora multifuncional marca 
Brother projetado para os modelos MFCL2740DW, MFC-L2720DW, MFC-L2700DW, 
DCPL2540DW, DCP-L2520DW, HL-L2360DW, HL-L2320D 

Unid. 600 R$ 65,00 R$ 39.000,00 

23 Toner, original ou similar, ref. Brother TN 1060 DCP 1617, 1602 Unid. 200 R$ 230,00 R$ 46.000,00 

32 Memória RAM DDR II 2 gb Unid. 200 R$ 124,00 R$ 24.800,00 

33 Memória RAM DDR III 2 gb Unid. 150 R$ 120,00 R$ 18.000,00 

VALOR TOTAL R$ 894.170,00 
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d) SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA – ME, CNPJ Nº 30.313.649/0001-23, sediada Av. Presidente Cas-
telo Branco, nº 1420, Setor Brasil, Araguaina/To, CEP 77.824-360 

Item Descrição do Produto Unid. Quant. 
V.  Unit. 

registrado 
V.  Total  

registrado 

11 

Impressora multifuncional com tecnologia de jato de tinta micropiezo de 4 cores (Cmyk) - 
tamanho mínimo de gotícula de tinta: 3 picolitros -resolução máxima de impressão: até 5760 
x 1440 dpi de resolução otimizada em diversos tipos de papel - área máxima de impressão: 
21,6 x 29,7 cm (8,5" x 11,7"). Velocidade de impressão: - máxima: preto 33 ppm / em cores 
15 ppm - normal: preto 10 ppm / em cores 5 ppm. Tipo de scanner: base plana com sensor 
de linhas cis colorido - Resolução óptica: 600 dpi. 

Unid. 38 R$ 2.840,00 R$ 107.920,00 

12 

Impressora multifuncional com tecnologia de jato de tinta micropiezo de 4 cores (Cmyk) - 
tamanho mínimo de gotícula de tinta: 3 picolitros -resolução máxima de impressão: até 5760 
x 1440 dpi de resolução otimizada em diversos tipos de papel - área máxima de impressão: 
21,6 x 29,7 cm (8,5" x 11,7"). Velocidade de impressão: - máxima: preto 33 ppm / em cores 
15 ppm - normal: preto 10 ppm / em cores 5 ppm. Tipo de scanner: base plana com sensor 
de linhas cis colorido - Resolução óptica: 600 dpi. 

Unid. 12 R$ 2.840,00 R$ 34.080,00 

13 

Estabilizador 300VA monofásico 110 v, cor preto, potência 300 w/va, bivolt automático, ten-
são nominal de entrada: 115/127 /220 v, tensão nominal de saída: 115 v, fusível rearmável, 
proteção curto-circuito, surtos de tensão entre fase e neutro, sub/sobre tensão de rede elétri-
ca com desligamento e rearme automático, sobreaquecimento com desligamento e rearme 
automático, sobrecarga com desligamento automático, certificado pelo INMETRO, ideal para 
redes instáveis 

Unid. 190 R$ 205,00 R$ 38.950,00 

27 Roteador wireless 1200mbps dual b. AC10 Unid. 90 R$ 360,00 R$ 32.400,00 

VALOR TOTAL R$ 213.350,00 

 
CLÁUSULA QUARTA – DA ALTERAÇÃO DO PREÇO PRATICADO NO MERCADO E DO REEQUILÍBRIO 

DA EQUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

4.1. Quando, por motivo superveniente, o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado pelo merca-

do, o órgão gerenciador deverá: 

a) Convocar o contratado visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao pratica-

do pelo mercado; 

b) Frustrada a negociação, liberar o contratado do compromisso assumido; 

c) Convocar os demais classificados para conceder igual oportunidade de negociação. 

4.2. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o classificado, mediante oferta 

de justificativas comprovadas, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

a) Liberar o contratado do compromisso assumido, sem aplicação de sanção administrativa, desde 

que as justificativas sejam motivadamente aceitas e o requerimento ocorra antes da emissão de ordem de 

fornecimento; 

b) Convocar os demais contratados para conceder igual oportunidade de negociação. 

4.3. Não logrando êxito nas negociações, o órgão gerenciador deve proceder à revogação da Ata de Registro 

de Preços e à adoção de medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.  

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

forma de restabelecer as condições originalmente pactuadas.  

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

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

majoração de seus encargos. 

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

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

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

4.5.2. Dentre os fatos ensejadores da revisão, não se incluem aqueles eventos dotados de previsibilidade, 

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

bem como aqueles decorrentes exclusivamente da variação inflacionária, uma vez que inseridos, estes últi-
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mos, na hipótese de reajustamento, modalidade que não será admitida neste registro de preços, posto que a 

sua vigência não supere o prazo de um ano. 

4.5.3. Não será concedida a revisão quando:  

a) Ausente a elevação de encargos alegada pela parte interessada;  

b) O evento imputado como causa de desequilíbrio houver ocorrido antes da formulação da proposta de-

finitiva ou após a finalização da vigência da Ata; 

c) Ausente o anexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos atribuídos à par-

te interessada; 

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

se, nesse âmbito, a previsibilidade da ocorrência do evento. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA 

5.1. O recebimento, o local e o prazo de entrega dos materiais e equipamento de informática deverão ocorrer 

de acordo com o estabelecido no Edital e Termo de Referência, Anexo I do Edital. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

6.1. A entrega dos itens só estará caracterizada mediante solicitação formal do pedido do material. 

6.2. Os materiais deverão ser entregues acompanhados da Nota Fiscal/Fatura correspondente e dos docu-

mentos de regularidade fiscal estabelecidos no Edital. 

 

CLÁUSULA SETIMA – DO PAGAMENTO 

7.1. O pagamento será efetuado em parcelas dependendo da necessidade da Prefeitura Municipal de Vigia 

de Nazaré/Pa, mediante apresentação da Nota Fiscal discriminada de acordo com a Nota de Empenho ou 

Autorização de Fornecimento, que deverá ocorrer, após conferência de quantidade e qualidade dos materiais 

e atesto por Gestor a ser designado pelo Órgão, conforme o estabelecido no Edital e seus Anexos. 

 

CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÃO DA EMPRESA CONTRATADA 

8.1. Efetuar entrega dos materiais em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela CONTRATANTE, 

em estrita observância das especificações do Termo de Referência e da proposta, acompanhado da respecti-

va nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, tipo, procedência e prazo de 

garantia; 

8.2. Executar diretamente o fornecimento, inclusive a garantia, sem transferência de responsabilidade ou 

subcontratação; 

8.3. Aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) pro-

postos pela CONTRATANTE, nos termos do Art. 65, § 1°, da Lei Federal n. 8.666/93;  

8.4. Manter, durante a vigência do contrato, todas as condições de idoneidade exigidas na licitação; mais es-

pecificamente nas condições exigidas para os documentos de habilitação relativos à regularidade fiscal, de 

modo que as certidões devem estar válidas ou mesmo renovadas, durante o período de contratação;  

8.5. Cumprir outras obrigações previstas no Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei Federal n. 

8.078/90) que sejam compatíveis com o regime de direito público;  

6.6 Propiciar todas as facilidades indispensáveis à fiscalização da entrega dos materiais, inclusive, durante a 

aquisição dos materiais; 

8.7 Cumprir o prazo de entrega e vigência da garantia prevista; 
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8.8. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto de acordo com os artigos 12, 13, 17 e 27 

o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 

8.9. Proceder à substituição dos materiais, em que forem constatadas falhas, defeitos de fabricação ou qual-

quer avaria, dentro do prazo acordado, contado do recebimento do aviso escrito enviado por e-mail ou outro 

meio hábil, sem ônus para a CONTRATANTE; 

8.10. Informar nome, número de telefone e e-mail do responsável, a fim de atender as solicitações da CON-

TRATANTE, bem como para atendimento a assistência técnica durante a garantia; 

8.11. Arcar com todos os encargos decorrentes da presente aquisição, especialmente os referentes a frete, 

taxas, seguros, encargos sociais e trabalhistas. 

8.12. Dispor de meios necessários ao transporte, para a devida entrega dos itens no local de destino. 

 

CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÃO DO ÓRGÃO CONTRATANTE 

9.1. Efetuar o empenho da despesa, garantindo o pagamento das obrigações assumidas; 

9.2. Efetuar o pagamento das aquisições após Termo de Aceite Definitivo e de acordo com as condições 

acordadas entre as partes, no prazo de 30 (trinta) dias; 

9.3. Comunicar a empresa sobre possíveis irregularidades observadas nos bens fornecidos para substituição; 

9.4. Receber provisoriamente o bem mediante regular aferição de quantitativos, disponibilizando local, data e 

horário; 

9.5.  Aplicar as Sanções Administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento; 

9.6. Acompanhar e fiscalizar a entrega do objeto adquirido, bem como atestar na nota fiscal/fatura efetiva en-

trega dos materiais e o seu aceite; 

9.7. Providenciar o acesso de pessoal autorizado da CONTRATADA quando do fornecimento dos materiais, 

para o bom desempenho do cumprimento do objeto; 

9.8. Rejeitar, no todo ou em parte os itens entregues em desacordo com as especificações e condições conti-

das no Termo de Referência. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

10.1. A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS poderá ser cancelada pela Administração: 

10.1.1. Automaticamente: 

a) Por decurso de prazo de vigência. 

b) Quando não restarem outros licitantes registrados. 

c) Quando caracterizado o interesse público. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

11.1. O prazo de vigência desta Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura, 

podendo, durante esse período, ser firmado contrato/empenho para aquisição dos itens registrados em ata. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO DO PREÇO PRATICADO NO MERCADO E DO RE-

EQUILÍBRIO DA EQUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

12.1. Quando, por motivo superveniente, o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado pelo mer-

cado, o órgão gerenciador deverá: 

a) Convocar o contratado visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao pratica-

do pelo mercado; 

b) Frustrada a negociação, liberar o contratado do compromisso assumido; 
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c) Convocar os demais classificados para conceder igual oportunidade de negociação. 

12.2. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o classificado, mediante oferta 

de justificativas comprovadas, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

a) Liberar o contratado do compromisso assumido, sem aplicação de sanção administrativa, desde 

que as justificativas sejam motivadamente aceitas e o requerimento ocorra antes da emissão de ordem de 

fornecimento; 

b) Convocar os demais contratados para conceder igual oportunidade de negociação. 

12.3. Não logrando êxito nas negociações, o órgão gerenciador deve proceder à revogação da Ata de Regis-

tro de Preços e à adoção de medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa;  

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

forma de restabelecer as condições originalmente pactuadas;  

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

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

majoração de seus encargos; 

12.5.1. Em caso de revisão, a alteração do preço ajustado, além de obedecer aos requisitos referidos 

no item anterior, deverá ocorrer de forma proporcional à modificação dos encargos, comprovada minuciosa-

mente por meio de memória de cálculo a ser apresentada pela parte interessada; 

12.5.2. Dentre os fatos ensejadores da revisão, não se incluem aqueles eventos dotados de previsibi-

lidade, cujo caráter possibilite à parte interessada a sua aferição ao tempo da formulação/aceitação da pro-

posta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente da variação inflacionária, uma vez que inseridos, estes 

últimos, na hipótese de reajustamento, modalidade que não será admitida neste registro de preços, posto que 

a sua vigência não supere o prazo de um ano. 

12.5.3. Não será concedida a revisão quando:  

a) Ausente a elevação de encargos alegada pela parte interessada;  

b) O evento imputado como causa de desequilíbrio houver ocorrido antes da formulação da proposta 

definitiva ou após a finalização da vigência da Ata; 

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

parte interessada; 

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

se, nesse âmbito, a previsibilidade da ocorrência do evento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS DO FORNECE-

DOR 

13.1. O Órgão Gerenciador promoverá o cancelamento do registro do licitante vencedor quando couber o dis-

posto no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, tendo a seguinte regra:  

a) Descumprir as condições da ata de registro de preços, assegurado o contraditório e a ampla defesa;  

 b) Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administra-

ção, sem justificativa aceitável, assegurado o contraditório e a ampla defesa;  

 c) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados 

no mercado; ou  

d) Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 

7º da Lei nº 10.520, de 2002, assegurado o contraditório e a ampla defesa.  
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13.2. O Órgão Gerenciador poderá cancelar o registro do preço por fato superveniente ou por motivo de força 

maior, que comprovada e justificadamente prejudique o cumprimento da ata, por razão de interesse público 

ou a pedido do licitante; 

13.3. O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, 

será formalizado por despacho da autoridade competente da Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré/Pa.  

13.4. O cancelamento será a pedido, quando a empresa vencedora do certame comprovar: 

 a) A impossibilidade de cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços, por ocorrência de casos 

fortuitos ou de força maior; 

b) Que o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos 

preços de mercado e/ou dos insumos que compõem o custo do produto; 

  c) A ocorrência de qualquer das hipóteses contidas no art. 78, incisos XIV, XV e XVI, da Lei Federal 

8.666/93.   

13.5. Por iniciativa da Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré/Pa quando: 

 a) O (s) fornecedor (es) do certame perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica 

exigida no processo licitatório; 

 b) O (s) fornecedor (es) do certame não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os 

pedidos decorrentes da Ata de Registro de Preços; 

 c) Caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata 

de Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes; 

 d) Não for assinada, pela empresa destinatária, a Autorização para execução do fornecimento no pra-

zo estabelecido; 

 e) O (s) fornecedor (es) incorrer (em) nas condutas que ensejem rescisão administrativa, conforme 

previsão dos incisos de I a XII e XVII do art. 78, da Lei n° 8.666/93; 

  f) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado, e o fornecedor se 

recusar a reduzi-lo; 

13.6. Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré/Pa, 

fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos Proponentes a nova ordem de re-

gistro, caso não opte pelo cancelamento total da Ata quando frustradas as negociações com os licitantes re-

gistrados remanescentes. 

  

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ORGÃO 

NÃO PARTICIPANTES 

14.1. A Ata de Registro de Preços decorrente deste procedimento licitatório poderá ser utilizada por qualquer 

órgão ou entidade da Administração Pública Municipal que não tenha participado do certame licitatório, desde 

que devidamente justificada a vantagem, e mediante anuência do órgão gerenciador; 

14.2. O Órgão Não Participante, a que se refere o Decreto nº 7.892/2013 (art. 2º, V), somente poderá fazer 

uso da Ata de Registro de Preços, após anuência do Órgão Gerenciador da Ata. Os órgãos e entidades que 

não participaram do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão 

manifestar seu interesse junto a Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré/Pa, por ofício, para que indiquem os 

possíveis fornecedores e respectivos preços registrados; 

14.3. O Órgão Não Participante, a que se refere o Decreto nº 7.892/2013 (art. 2º, V), somente poderá fazer 

uso da Ata de Registro de Preços, após anuência do Órgão Gerenciador da Ata;  

14.4. Caberá ao (s) licitante (s) vencedor do certame, beneficiário da ata de registro de preços, observadas as 

condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do objeto decorrente de adesão, desde que não 
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prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o Órgão Gerenciador e Ór-

gão(s) participante(s); (§ 2º do art. 22 do Decreto nº 7.892/2013);  

14.5. As contratações por cada Órgão Não Participante não poderão exceder a 50% (cinquenta por cento) 

dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na Ata de Registro de preços para o 

Órgão Gerenciador e Órgão(s) Participante(s); (§ 3º do art. 22 do Decreto nº 7.892/2013 - Redação dada pelo 

Decreto nº 9.488, de 2018);  

14.6. O quantitativo decorrente de todas as adesões a esta Ata de Registro de Preços não excederá, na tota-

lidade, ao dobro do quantitativo total, para o item registrado, independente do número de Órgãos Não Partici-

pantes que aderirem; (§ 4º do art. 22 do Decreto nº 7.892/2013 - Redação dada pelo Decreto nº 9.488, de 

2018);  

14.7. Após a autorização do Órgão Gerenciador, o Órgão Não Participante deverá efetivar a contratação soli-

citada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da Ata; (§ 6º do art. 22 do Decreto nº 

7.892/2013); 

14.8. Compete ao Órgão Não Participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das 

obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventu-

ais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias con-

tratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador. (§ 7º do art. 22 do Decreto nº 7.892/2013). 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

15.1. Caberá a Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré/Pa, órgão gerenciador, a consolidação de dados para 

a realização do procedimento licitatório e a prática de todos os atos de controle e administração do Sistema 

de Registro de Preços; 

15.2. O Órgão Gerenciador realizará pesquisa periódica para comprovar a manutenção da vantagem da Ata 

de Registro de Preços; (art. 9º, XI, Decreto nº 7.892/2013);  

15.3. Quando do gerenciamento da Ata de Registro de Preços, será a Prefeitura Municipal de Vigia de Naza-

ré/Pa, conforme art. 5º do Decreto nº 7.892/2013:  

a) Conduzirá eventuais renegociações dos preços registrados;  

 b) Aplicará, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes de infrações no 

procedimento licitatório;  

15.4. O Órgão Gerenciador promoverá as negociações e todos os procedimentos relativos à revisão e ao 

cancelamento dos preços registrados, obedecendo às disposições do Capítulo VIII do Decreto nº 7.892/2013.   

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DA ATA  

16.1. Constituem parte integrante desta ata, estando a ela vinculados, como se nesta estivessem transcritos, 

os seguintes documentos, cujo teor as partes declaram ter pleno conhecimento: 

a) Edital de Pregão Presencial N° 9/2021-003-SRP-PP-PMVN; 

b) Termo de Referência; 

c) Proposta de Preços. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA - DA PUBLICIDADE 

17.1. O extrato da presente Ata de Registro de Preço será publicado no Diário Oficial do Estado e Diário da 

União, conforme o disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei nº. 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO 
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18.1. Fica eleito o foro da Comarca de Vigia de Nazaré /PA, para dirimir qualquer dúvida ou contestação ori-

unda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja. E, por estarem justos e contratados, assinam a presente Ata em 03 (três) vias de igual 

teor e forma, para igual distribuição, para que produza seus efeitos legais. 

 

Vigia de Nazaré/Pa, 27 de setembro de 2021 

 

 

JOB XAVIER PALHETA JUNIOR 
Prefeito Municipal 

 

 

JOSICLÉA BARATA PINHEIRO PALHETA 

Secretária Municipal de Educação 

Decreto 001/2021 

 

 

 

PATRÍCIA DO SOCORRO SOEIRO FEITOSA 

Secretaria Municipal de Saúde 

Decreto nº 009/2021 

 

 

 

MARIANE DO SOCORRO MORAES PEREIRA 

Decreto nº:011/2021 

Secretária Municipal de Trabalho e Assistência Social 

 

 

 

ANA RITA BARROS ALMEIDA 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

Decreto 006/2021: 

 

 

FORNECEDORES REGISTRADOS: 

 

 

BOM BONS E DESCARTÁVEIS EIRELI 
CNPJ Nº 01.580.769/0001-99 

 
 
 

NEO BRS COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA 
CNPJ Nº 07.041.480/0001-88 

 



 

                                                                                                                                              

 
               ESTADO DO PARÁ 

Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré 
 

Rua Professora Noêmia Belém, s/nº - Centro - CEP: 68.780-000 - CNPJ: 05.351.606/0001-95    
 

12 

 

 
 

B Y B ENGENHARIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 
CNPJ Nº 40.140.016/0001-14 

 
 

 
SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA – ME 

CNPJ Nº 30.313.649/0001-23 
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